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RESUMO 
O soro de leite, obtido através da coagulação ácida ou enzimática do leite para a 
obtenção de queijo, era descartado de forma inadequada há muitos anos, porém 
atualmente ele é destinado para diversos fins tecnológicos. A utilização da proteína 
do soro de leite para produção de filmes biodegradáveis é uma delas. Esses filmes 
são flexíveis, transparentes e resistentes, qualidades apreciadas para a aplicação 
como cobertura de frutas, como possibilidade de uma proteção adicional contra 
danos físicos. Adicionalmente, a utilização de um micro-organismo probiótico, 
Lactobacillus casei, à formulação, pode ocasionar benefícios  ao consumidor. Este 
estudo teve como objetivo produzir e caracterizar biofilmes à base de proteínas do 
soro adicionadas ou não do probiótico L. casei. Posteriormente, foi avaliada a 
utilização dos filmes como cobertura para tomates cereja e uvas Thompson, visando 
o aumento da vida de prateleira. Os filmes foram produzidos por casting e o 
probiótico foi adicionado à formulação após o resfriamento da solução filmogênica. 
Os filmes produzidos foram analisados quanto aos aspectos visuais, densidade, 
espessura, solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de água, espectroscopia 
no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e propriedades 
mecânicas (pico de carga na ruptura e elongação). As frutas recobertas foram 
analisadas quanto ao teor de sólidos totais solúveis e perda de massa durante 21 
dias. A viabilidade do probiótico no filme foi acompanhada durante 28 dias. Os 
dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de T (p ≤ 0,05) utilizando 
o software Statistica 10. Os filmes padrão e probiótico se apresentaram 
homogêneos, flexíveis, sem presença de partículas insolúveis e sem rachaduras. 
Não houve diferenças entre as amostras de filmes quanto à densidade e 
permeabilidade de vapor de água, no entanto, o filme contendo probiótico se 
mostrou mais espesso (p ≤ 0,05) que o filme padrão. A solubilidade do filme 
contendo probiótico foi maior que o padrão e quanto às propriedades mecânicas o 
filme contendo probiótico, foi mais resistente, porém menos flexível que o filme 
padrão. As imagens de MEV evidenciam diferenças claras na superfície dos filmes. 
O filme com adição de probiótico mostrou pequenas aglomerações não identificadas 
a olho nu, enquanto o filme padrão apresentou uma superfície lisa e uniforme. Na 
analise de infravermelho, os dois filmes mostraram o mesmo comportamento, 
bandas características de –OH e N-H devida a sua presença na estrutura dos filmes. 
A viabilidade do L. casei no filme probiótico variou de 6x107 a 5x105 UFC/g do 1º ao 
28º dias. A comparação entre frutas recobertas com filme padrão, probiótico e sem 
cobertura evidenciou, que não houve diferença entre os tratamentos tanto para os 
tomates quanto para as uvas com relação aos sólidos solúveis. Já quanto à perda 
de massa, não houve diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os tomates cereja, 
porém, foi observada diferença significativa (p ≤ 0,05) para as uvas entre os três 
tratamentos. A cobertura de tomates não se mostrou eficiente quanto ao aumento da 
vida útil, porém para uvas, o filme padrão mostrou-se eficiente quanto à perda de 
massa, indicando com que esse produto possa ser disponibilizado por um maior 
tempo nos pontos de comercialização. 
 
Palavras-chave: Probióticos. Filme biodegradável. Cobertura de frutas. Isolado 
proteico de soro. Tomate cereja. Uva Thompson. 
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ABSTRACT 
Whey is obtained from the acid or enzymatic coagulation of milk to obtain cheese 
and was inappropriately discarded for many years, nowadays it is intended for 
various technological purposes. The use of whey protein for the production of 
biodegradable films is one of them. These films are flexible, transparent and 
resistant, qualities that are appreciated for current use as a fruit cover, besides the 
possibility of an additional protection against mechanic damages. In addition, the use 
of a probiotic microorganism, the Lactobacillus casei, to the formulation, can bring 
benefits to the customer. This study aimed to produce and characterize biofilms 
based on whey proteins added or not with the probiotic L. casei. Later, it was 
evaluated the use of films as a cover for cherry tomatoes and Thompson grapes, 
aiming to increase the shelf life. The packaging was produced by casting and the 
probiotic was added to the formulation after the cooling of the film-forming solution. 
The films were analyzed for the visual aspects, density, thickness, water solubility, 
water vapor permeability, infrared spectroscopy, scanning electron microscopy 
(SEM) and mechanical properties. The coated fruits were analyzed in total soluble 
solids content and mass loss. Probiotic viability was monitored for 28 days. The data 
were statistically analyzed by the T test (p ≤ 0.05). The films obtained presented 
homogeneous, flexible, without presence of insoluble particles and cracks. There 
were no differences between the film samples in the density and permeability of 
water vapor, however, the film containing probiotic was thicker (p ≤ 0.05) than the 
standard film. The solubility of the film containing probiotic was higher than the 
standard and the mechanical properties the ones containing probiotic was more 
resistant, but less flexible than the standard film. SEM images has shown clear 
differences in the films surface. The film with probiotic addition showed small 
agglomerations, while the standard presented a smooth and uniform surface. In the 
infrared analysis, either films was shown the same features, characteristic bands of -
OH and N-H due to their presence in the film´s structure. The viability of L. casei in 
the probiotic film ranged from 6x107 to 5x105 UFC/g from 1 to 28 days. The 
comparison among fruits coated with standard film, probiotic and without cover 
showed there was no difference between treatments for both tomatoes and grapes 
regarding soluble solids. Besides there was no significant difference (p ≤ 0.05) 
between cherry tomatoes, a significant difference (p ≤ 0.05) was observed in grapes 
among the treatments. Tomato and grapes coverage was not efficient on shelf life 
increasin. 
 
Keywords: Probiotics. Biodegradable film. Fruit cover. Isolate whey protein. Cherry 
tomato. Thompson Grape. 
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INTRODUÇÃO  

 

O soro de leite é considerado um resíduo poluente, devido à alta concentração 

de matéria orgânica, portanto diversos estudos visam a sua utilização para o 

desenvolvimento de novos produtos (GABARDO; RECH; AYUB, 2011; PESCUMA et 

al, 2010; SIQUEIRA; MACHADO; STAMFORD, 2013). 

Proteínas do soro de leite apresentam importantes propriedades funcionais e 

tecnológicas, como a alta capacidade de geleificação, que permite ampla aplicação 

em alimentos, dentre estas a obtenção de biofilmes. Os filmes obtidos de proteínas 

do soro de leite são formados devido à desnaturação térmica destas proteínas, em 

cujo processo ocorre abertura na estrutura da proteína e interações moleculares que 

formam os filmes (FERREIRA, 2008; HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; 

KIM; USTUNOL, 2001). Conforme há um aumento da interação molecular na cadeia 

proteica, há um aumento na força mecânica dos filmes, porém, há também, a 

diminuição da sua flexibilidade e permeabilidade. Filmes de proteína são 

caracterizados como excelentes barreiras contra substancias apolares (KROCHTA; 

MULDER-JOHNSTON, 1997). 

O filme biodegradável, feito a partir de proteína do soro de leite, 

especificamente devida à presença da β-lactoalbumina, é uma das alternativas para 

que esse soro seja utilizado de maneira adequada (HARAGUCHI; ABREU; DE 

PAULA, 2006). 

Estes filmes se caracterizam pela transparência, flexibilidade e ausência de 

odor e de sabor, possibilitando, assim, uma diversidade de aplicações (FERREIRA; 

2008; HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; KIM; USTUNOL, 2001). 

A adição de substâncias químicas, enzimas ou probióticos, aos filmes de 

proteínas do soro de leite, favorecem as suas ligações intra e intermoleculares, 

visando, assim, um melhoramento em suas características físicas, funcionais ou de 

textura (YOSHIDA; ANTUNES, 2009). 

Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em 

quantidade adequada, trazem benefícios à saúde do hospedeiro (BRASIL, 2016; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006b). Neste trabalho, foram formulados e 

caracterizados biofilme padrão e biofilme contendo o probiótico Lactobacillus casei, 

posteriormente os produtos foram aplicados como cobertura em uvas e tomates 

visando aumentar sua vida de prateleira.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 SORO DE LEITE  

O soro de leite, também conhecido como soro de queijo, é caracterizado 

como a porção aquosa remanescente da precipitação da caseína na produção de 

queijo (BIEGER; RINALDI, 2009; SGARBIERI, 2005). Para cada quilograma de 

queijo, produzido a partir de dez litros de leite, são obtidos nove litros de soro, o que 

corresponde de 85% a 95% do volume do leite utilizado (FLORÊNCIO, 2013). A 

produção de queijo no Brasil em 2015 foi de 1.105 mil de toneladas, o que resulta 

em aproximadamente 994,5 mil toneladas de soro de leite (ABIQ, 2016).  

A obtenção do soro de leite pode dar-se por três formas: a primeira, quando a 

caseína é coagulada por meio ácido, obtendo-se o soro ácido com pH inferior a 6,0; 

a segunda maneira de obtenção ocorre quando a caseína é coagulada por enzimas, 

caracterizando assim um soro doce, cujo pH varia de 6,2 a 6,4; a terceira via de 

obtenção se dá por separação física das micelas de caseína através de filtração por 

membranas, onde obtém-se um concentrado de micelas de caseína e proteínas do 

soro nas formas de concentrado ou de isolado proteico (CORTEZ, 2013; 

PRAZERES; CARVALHO; RIVAS, 2012; RUIZ, 2012). 

 O soro de leite é constituído por 93% a 94% de água; 4,5% a 5,0% de 

lactose; 0,7% a 0,8% de proteínas solúveis; 0,4% a 0,5% de lipídeos; 0,6% a 1,0% 

de sais minerais; pequenas quantidades de ácido lático e ácido cítrico; compostos 

nitrogenados não proteicos e vitaminas. Esta constituição representa 55% dos 

nutrientes presentes no leite (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006; LEITE; 

BARROZO; RIBEIRO, 2012; MEZA-NIETO et al, 2010).  

Historicamente, pelo fato de o soro de leite ter um baixo valor econômico, 

frequentemente ele era descartado em cursos de água sem nenhum tratamento, 

gerando assim, um grande problema ambiental devido à sua alta taxa de matéria 

orgânica com uma Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD) de 30,000–50,000 

mg.L-1 (LEITE; BARROZO; RIBEIRO, 2012). Portanto, estudos têm buscado a 

transformação do soro de leite em produtos adequados para o consumo 

(GABARDO; RECH; AYUB, 2011; PESCUMA et al, 2010). 

A utilização do soro de leite começou a ser estudada apenas em 1970, 
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analisando as propriedades funcionais e nutricionais das proteínas do soro 

(HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006). 

Salzano (2002) cita que em 1971, o Doutor Paavo Airola descreveu a 

utilização das proteínas do soro de leite para o tratamento e prevenção de 

putrefação intestinal, flatulência e prisão de ventre.  

As proteínas do soro de leite são caracterizadas como proteínas de alto valor 

biológico por apresentarem aminoácidos essenciais. Possuem também peptídeos 

bioativos (exorfinas, imunopeptídeos e fosfopeptídeos), que conferem a essas 

proteínas, diferentes propriedades funcionais (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 

2016).  

Assim, o uso do soro de leite para o desenvolvimento de produtos 

alimentícios é bastante significativo, pois o soro contém diversos nutrientes e seu 

uso industrial diminui a incidência de poluição causada pelo seu descarte 

inapropriado (SIQUEIRA; MACHADO; STAMFORD, 2013). 

 

1.1.1 DERIVADOS DO SORO DE LEITE 

O soro de leite, após sua separação da caseína, dá origem a diversos 

produtos, com diversas aplicações (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

O soro de leite líquido pasteurizado dificilmente é utilizado pela indústria, pois 

demanda um alto custo de transporte e tem uma vida útil curta devido à sua 

sensibilidade à proliferação microbiana se não armazenado corretamente (MILLER; 

JARVIS; McBEAN, 2000). 

O soro de leite em pó é utilizado em diversos produtos destinados ao 

consumo humano, como na panificação, snacks, sorvetes e sobremesas lácteas. Há 

também uma grande aplicação em iogurtes, bebidas lácteas, bebidas fortificadas 

com proteínas, sopas, molhos, queijos fundidos, cremes de leite UHT e embutidos 

(BALDOSSO, 2008; FARIAS, 2011). Este derivado é obtido através de secadores de 

tambor ou spray dryers, porém, o método de secagem com tambor apresenta 

dificuldade, devido à adesão do soro de leite em pó aos tambores (BALDOSSO, 

2008). 

A concentração do soro causa algumas mudanças em suas propriedades, tais 

como baixa atividade de água, equilíbrio salino, conformação das proteínas, 

propriedades físico-químicas, alteração nas propriedades reológicas e diminuição do 

coeficiente de difusão (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 
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O soro de leite em pó deve seguir critérios para sua composição e requisitos 

de qualidade de acordo com o Codex Stan 289 – 1995. Os principais são que o teor 

de lactose deve ser 61%; que a proteína láctica deve ser no mínimo 7%; que o pH 

de uma solução de 10% deve ser, para o soro ácido no máximo 5,1 e, para o soro 

doce no mínimo 5,1 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006a). 

O permeado de soro contém de 3% a 5% de proteínas e elevado teor de 

lactose (68% a 85%) e minerais (8% a 20%) possibilita uma grande aplicabilidade na 

indústria farmacêutica e de alimentos (HERMES et al, 2014). 

O concentrado proteico de soro (CPS) contém entre 35% e 80% de proteínas 

em sua composição. Assim, são vendidos separadamente, de acordo com a sua 

porcentagem proteica: CPS 35, CPS 50, CPS 65, CPS 80. Há uma ampla 

aplicabilidade do CPS na indústria alimentar, como em produtos de panificações, 

sobremesas, bebidas e produtos cárneos (BALDOSSO, 2008). 

O isolado proteico do soro de leite (IPS) contém um teor de proteína igual ou 

maior a 90%. É composto de β-lactoglobulina (80%), α-lactalbumina (15%) e poucas 

outras proteínas do soro. Seu processo de fabricação é semelhante ao do CPS, 

porém, durante a ultrafiltração, uma membrana permite a separação da lactose, sais 

e minerais que compõem o permeado, e as proteínas e gorduras, por sua vez, são 

retidas compondo o retentado. A partir daí é necessária uma etapa de ultrafiltração 

no modo de diafiltração, na qual o retentado é diluído em água na mesma proporção 

em que é tirado para o permeado para que haja redução no teor de lactose e o 

concentrado atinja 80% de proteínas. Para que o IPS tenha a porcentagem correta 

de proteínas, é necessário a aplicação de uma purificação por troca iônica (AZEDO, 

2013; PÉREZ-GAGO; KROCHTA, 2002; YOSHIDA; ANTUNES, 2009; WALSTRA; 

WOUTERS; GEURTS, 2006). 

Isolados proteicos se caracterizam por ótimas propriedades de gelificação, 

emulsificação, aeração e formação de espumas. Ainda, são melhoradores de 

viscosidade, fonte de aminoácidos essenciais e substituição de gorduras 

(BALDOSSO, 2008). 

Para a formação de filmes, o IPS tem uma menor quantia de impurezas, 

possibilitando assim um filme com melhores propriedades mecânicas e não gerando 

descontinuidade na matriz proteica, o que resulta em um melhor resultado em 

permeabilidade de gases (RAMOS et al, 2012). 

O IPS tem como composição básica teor igual ou maior que 90% de proteína, 
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0,5% a 1,0% de lactose, 0,5% a 1% de lipídeos e 2% a 3% de cinzas (U.S. DAIRY 

EXPOST COUNCIL, 2010).  

Atualmente o soro de leite, bem como seus derivados, são utilizados como 

substituintes de gordura (GOMES et al, 2008), para produção de filmes 

biodegradáveis (MORITZ et al, 2009), produção de doces (VALENTE; GASPARDI; 

OLIVEIRA, 2015; COSTA et al, 2016), produção de goma xantana (COSTA; NUCCI; 

OLIVEIRA, 2014), como base para alimentos para infantis (BATISTA et al, 2015), 

entre outras aplicações.  

 

1.1.2 PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE 

As proteínas do soro de leite são globulares e contêm pontes de dissulfeto, o 

que caracteriza muitas de suas propriedades funcionais e também sua estabilidade 

estrutural. As proteínas encontradas no soro de leite são: β-lactoglobulina, α-

lactalbumina, albumina do soro, imunoglobulinas, glicomacropeptidio, lactoferrina, 

lactoperoxidase, lisozima e proteose peptona. Dentre elas, as principais são a β-

lactoglobulina e α-lactalbumina (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

A β-lactoglobulina representa 50% das proteínas do soro de leite e 12% das 

proteínas totais do leite. Tem seu ponto isoelétrico (pI) 5,2. Sua desnaturação ocorre 

a temperaturas acima de 70ºC. Acima desta temperatura também ocorre à 

polimerização irreversível da proteína (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006; 

WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).  

A α-lactalbumina representa de 20% a 25% das proteínas do soro de leite e 

de 2% a 5% das proteínas totais do leite. Tem seu pI de 4,2 a 4,8 (TORRES, 2005; 

WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). De acordo com Haraguchi e 

colaboradores (2006), a α-lactalbumina apresenta atividade antimicrobiana contra 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae. 

As imunoglobulinas representam 10% das proteínas do soro, são proteínas 

complexas e, sua função fisiológica é trazer imunidade ao corpo. As proteínas 

minoritárias do soro de leite são a lactoferrina (1% a 2%), que tem propriedades 

antimicrobianas quando utilizadas em altas concentrações, lactoperoxidase (0,5%) e 

lisozima (0,1%) (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

As proteínas do soro de leite têm diversas aplicações. Além de seu alto valor 

biológico, possuem agentes antimicrobianos (peptídeos bioativos), anti-hipertensivos 

e reguladores de função imune. Quando ingeridas próximo ao término de exercícios 
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físicos, as proteínas do soro de leite contribuem para o ganho de massa muscular 

esquelética (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006). 

 

1.1.2.1 PROPRIEDADES FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS DAS PROTEÍNAS DO SORO 

As propriedades funcionais de um material representam suas habilidades de 

conferir uma característica especifica ao produto onde o material será aplicado. As 

proteínas dependem de sua estrutura molecular, propriedades físico-químicas e de 

sua concentração para que tenham o desempenho funcional desejado e para 

alcanças a característica desejada do produto final (SGARBIERI, 2005; WALSTRA; 

WOUTERS; GEURTS, 2006). 

As propriedades nutricionais das proteínas do soro de leite se baseiam na 

presença de aminoácidos essenciais nas cadeias proteicas. Oito entre os vinte 

aminoácidos presentes nas proteínas são considerados essenciais para os adultos e 

nove o são para crianças. Os aminoácidos essenciais representam 60% do valor 

proteico total do soro (BALDOSSO, 2008). 

 Além das propriedades nutricionais, as proteínas do soro de leite possuem 

uma vasta aplicabilidade devido às suas propriedades funcionais e tecnológicas 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1: Propriedades funcionais e aplicações de proteínas do soro de leite. 

Propriedades Funcionais Aplicação 

Gelificação Produtos lácteos 

Formação de Espuma Confeitaria 

Emulsificação Café, sopas, alimentos infantis 

Viscosidade Sobremesas 

Solubilidade Bebidas 

Elasticidade Panificação 

Fonte: WIT (1998) com adaptações da autora. 

 

Pode-se citar como propriedades funcionais abundantemente utilizadas na 

indústria, a formação de espuma, emulsificação, viscosidade, solubilidade e 

elasticidade (WIT, 1998). 

Uma propriedade das proteínas do soro de leite é a gelificação, dada 

principalmente pela presença da β-lactoglobulina, que tem por característica a 

formação de  géis irreversíveis, cujos módulos aumentam com o resfriamento 
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(WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

 

1.2 Filmes biodegradáveis  

Filme biodegradável pode ser definido como um filme fino produzido a partir 

de polissacarídeos, proteínas, lipídeos e derivados. Age como barreira a elementos 

externos, aumentando assim a vida útil dos alimentos sobre os quais é aplicado 

(HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; SHAKERI et al, 2011).  

Estes filmes têm como objetivo ser um substituto “verde” para os filmes a 

base de petróleo, na medida em que, conferindo a mesma qualidade de proteção, 

evitam o desperdício e o acúmulo de lixo, além de poder ser consumidos juntamente 

com o alimento que estão protegendo (BONNAILLIE; TOMASULA, 2015).  

De acordo com Villadiego et al (2005), filmes biodegradáveis podem ser 

classificados em uma de três categorias: 

 Hidrocoloidais: filmes à base de polissacarídeos ou proteínas, com 

baixa permeabilidade de oxigênio e dióxido de carbono, bem como baixa barreira de 

vapor de água; 

 Lipídicos: filmes à base de lipídeos, com baixa permeabilidade de 

vapor de água; 

 Compostos: filmes à base de lipídeos mais proteínas ou 

polissacarídeos. 

 

1.2.1 FILMES DE PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE 

A formação do filme de proteínas do soro de leite ocorre devido à 

desnaturação térmica das proteínas do soro, solubilizadas em água, obtendo-se 

assim uma solução filmogênica. Os filmes resultantes desta solução se caracterizam 

por sua transparência e flexibilidade, bem como pela ausência de odor e de sabor 

(KIM; USTUNOL, 2001; HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; FERREIRA, 

2008).  

Com a desnaturação proteica, a estrutura tridimensional da proteína sofre 

alterações, expondo os grupos hidrofóbicos e ligações dissulfeto, estabelecendo as 

ligações durante a secagem. Os filmes obtidos se tornam mais fortes, insolúveis em 

água e mais resistentes (PÉREZ-GAGO; KROCHTA, 2002; FERREIRA, 2008). 

Kim e Ustonol (2001) mostraram que a transparência e a maleabilidade do 

filme obtido a partir da proteína do soro de leite, favorecem a sua aplicação. Yoshida 
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e Antunes (2009) obtiveram um filme a base de proteína do soro de leite com 

características adequadas para a aplicação como embalagem em condições 

controladas de 25ºC e 75% de umidade relativa.  Já, Bonnaillie e Tomasula (2015) 

analisaram as propriedades mecânicas, físico-químicas e hidrofílicas de filmes à 

base de caseínato de sódio em função da temperatura. Os filmes se mostraram 

altamente higroscópios, o que impossibilitaria sua aplicação como embalagem de 

alimentos. 

 

1.2.2 APLICAÇÃO DE FILMES EM FRUTAS  

 As características dos filmes obtidos de proteínas do soro são muito 

favoráveis à aplicação destes como embalagens convencionais ou como 

embalagens comestíveis, já que, além da proteção, podem agregar propriedades 

nutricionais ao alimento envolto.  

Cerqueira et al (2011), aplicaram filmes a base de proteína do soro de leite 

com glicerol em goiabas maduras do tipo Kumagai, variando a porcentagem de 

concentração de isolado proteico em 6% e 8%, uma fruta controle sem cobertura 

também foi analisada. Não houve diferença significativa entre esses dois 

tratamentos nos testes de perda de massa  no decorrer dos 8 dias testados. A fruta 

controle teve maior perda de massa, coloração da casca, teor de sólidos solúveis, 

acidez titulável, teor de ácido ascórbico e firmeza na polpa, em comparação com as 

frutas protegidas pelo filme. Quanto à cobertura das frutas, a solução filmogênica 

com concentrado proteico a 6% obteve o melhor aspecto visual, devido ao brilho, 

mesmo no oitavo dia de armazenamento. 

Silva (2013), com o objetivo de testar coberturas comestíveis capazes de 

proteger substâncias bioativas da oxidação e com boas propriedades de barreira ao 

oxigênio, aplicou filmes compostos por proteínas do soro de leite (5%) com a adição 

de goma alfarroba (0,05%) e glicerol (2%) em fatias de abacaxis em formato de 

trapézio. Esta barreira não mostrou resistência à desidratação do abacaxi durante o 

tratamento térmico, bem como não reduziu a atividade de água, porém, a taxa de 

oxidação da vitamina C durante o processo de secagem foi reduzida, mostrando que 

essa cobertura é uma eficiente barreira ao oxigênio.  

Pérez-Gago, Serra e del Río (2006) aplicaram revestimento comestível a base 

de isolado proteico de soro, adicionado de ácido ascórbico (antioxidante), em maçãs 

cortadas (2 cm²), para verificar a influência sobre a coloração dos pedaços da fruta. 
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O revestimento adicionado de antioxidante mostrou-se eficaz contra o 

escurecimento enzimático das frutas, quando comparado ao controle (sem 

revestimento e sem antioxidante).  

 

1.3 Frutos 

De acordo com a FAO (2013), a perda de hortaliças pós-colheita é de 10% 

sobre o total produzido. Este valor chega a 30% se contabilizado perdas acumulada 

desde o plantio e atinge 55% até chegar ao consumidor final.  

 

1.3.1 TOMATE 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA 

HORTALIÇAS, 2006): 

O tomateiro é originário da costa oeste da América do Sul, onde as 
temperaturas são moderadas (médias de 15ºC a 19ºC) e as precipitações 
pluviométricas não são muito intensas. Entretanto, floresce e frutifica em 
condições climáticas bastante variáveis. A planta pode desenvolver-se em 
climas do tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, permitindo seu 
cultivo em diversas regiões do mundo. 

 

O tomate tem em sua composição de 93% a 95% de água, o restante é 

composto de sólidos insolúveis, açúcares, compostos inorgânicos e ácidos 

orgânicos. A fruta possui quantidades substanciais de vitaminas de grande 

importância do ponto de vista nutricional como as vitaminas A, B1, B2, B3, vitaminas 

do complexo B6, entre outras (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006).  

O tomate pode ser classificado em subgrupos de acordo com a sua coloração. 

Estes subgrupos são: 

a) verde maduro: quando se evidencia o início de amarelecimento na região 
apical do fruto; 
b) pintando (de vez): quando as cores amarelo, rosa ou vermelho encontra-
se entre 10 (dez) e 30 (trinta) por cento da superfície do fruto; 
c) rosado: quando 30% a 60% do fruto encontra-se vermelho; 
d) vermelho: quando o fruto apresenta entre 60% e 90% da sua superfície 
vermelha; e 
e) vermelho maduro: quando mais de 90% da superfície do fruto encontra-
se vermelha (BRASIL, 1995). 

 

A produção mundial de tomates, em 2013, foi de 164 milhões de toneladas 

(FAO, 2013). No Brasil, no mesmo ano, a produção de tomates foi de 4 milhões de 

toneladas, sendo o nono país que mais produz tomate no mundo. Entretanto, de 

janeiro a setembro de 2016, 4.561,84 milhões de toneladas foram reservadas à 
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exportação, sendo que 40,57% foram destinadas à Argentina, 32,03% ao Paraguai e 

27,17% ao Uruguai (BRASIL, 2016 a).    

Embora a produção brasileira, se mostre em crescimento, as perdas de 

produto da colheita até o consumo in natura ou como produto processado, chega a 

quase 60% de toda produção (FAO, 2013). De acordo com a Embrapa (2006), a 

maior parte da produção de tomates é destinada às indústrias processadoras.  

 

1.3.2 UVAS THOMPSON 

No Brasil, a produção de uva em 2013 foi de aproximadamente 1.440 milhão 

de toneladas. Em 2016, de janeiro a setembro, 5.851 milhões de toneladas foram 

destinados à exportação. Este valor representa apenas 10% de toda a produção de 

uvas do país. O Brasil, neste mesmo ano, ocupou a décima-quarta posição no 

ranking mundial de produção de uvas (BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b; FAO, 2013). 

No Brasil, 50% das uvas produzidas, destina-se à produção de vinhos, sucos, 

espumantes e outros derivados. O Rio Grande do Sul destina quase todas suas 

uvas à produção de vinhos (FAO, 2013). 

A maturação de uvas abrange uma variedade de características que abordam 

desde o longo período de tempo maturação, a mudança de cor da baga até a sua 

colheita, etc. Os valores de grau Brix, é um dos principais indicadores de maturação 

de uvas, entre 13ºBx a 20ºBx as uvas estão adequadas para a comercialização 

(SANTOS et al, 2014). 

 

1.4 PROBIÓTICOS  

A palavra probiótico foi utilizada pela primeira vez em 1965 por Lilly e Stillwell. 

A definição passou por modificações, como a de Fuller em 1989, Havenaar e Huis 

in´t Veld em 1992 e Guarner e Schaafsma em 1998. Atualmente, o termo define 

produtos que contenham micro-organismos vivos em quantidade adequada para 

ocasionar efeitos benéficos aos hospedeiros (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006b).  

No Brasil a definição é dada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 278, de 22 de setembro de 

2005, atualizada em 2016 (BRASIL, 2016).  

Alimentos sobre os quais se alegue conter propriedades funcionais e 

probióticas serão avaliados caso a caso pela ANVISA, diante da apresentação de 
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documentos que comprovem suas propriedades e viabilidade (BRASIL, 2016). 

Micro-organismos probióticos tem a capacidade de influenciar beneficamente 

o equilíbrio da microbiota intestinal do hospedeiro, através de diversos mecanismos 

de ação. O aumento do número de bactérias benéficas e a diminuição da população 

de micro-organismos potencialmente patogênicos pela disputa por nutrientes e sítios 

de adesão, podem ser citados como um dos mecanismos utilizados pelos 

probióticos. Outros mecanismos são: a estabilização da microbiota intestinal após o 

uso de antibióticos, estimulação do sistema imunológico, a alteração do pH intestinal 

pela produção de ácidos acético e lático de modo a desfavorecer o desenvolvimento 

de patógenos, a produção de compostos antimicrobianos e outras substâncias que 

ajudam na inibição de micro-organismos patogênicos. Além disso, os probióticos 

podem promover a digestão da lactose, melhorando a digestibilidade e 

proporcionando alivio de sintomas de constipação em indivíduos intolerantes à 

lactose (KECHAGIA et al, 2013; WGO, 2011). 

Hernandez-Muñoz et al (2008) analisaram filmes de quitosana para cobertura 

de morangos congelados e observaram que o filme retém glutamato de cálcio 

quando mergulhado em uma solução de cálcio, embora a adição de probióticos deva 

ser mais estudada. Tapia Rojas-Graü et al (2007) demonstraram a viabilidade de 

probióticos (Bifidobacterium Bb-12) para cobertura de maçãs cortadas e cilindros de 

mamão em filmes de alginato e gelatina. 

 

1.4.1 LACTOBACILLUS CASEI 

O gênero Lactobacillus é descrito pelo Bergey´s Manual of Sustematic 

Bacteriology como um grupo heterogêneo de “bastonetes regulares, Gram-positivos 

e não-esporulados” (BREED; MURRAY; SMITH, 1957).   

L. casei são bactérias ácido-láticas que produzem D (-) ácido lático a partir 

preferencialmente de lactose, sacarose e maltose. Tem seu crescimento à 

temperatura ideal de 28ºC a 32ºC. Mostram-se resistentes a uma ampla variação de 

pH (BREED; MURRAY; SMITH, 1957; AGUIRRE-EZKAURIATZA; RAMÍREZ-

MEDRANO; AGUILAR-YÁÑEZ, 2009).  

Como probiótico, esta espécie é utilizada enquanto suplemento alimentar, no 

tratamento para restabelecimento de microbiota intestinal, melhora da capacidade 

de digestão, tolerância à lactose e prevenção à diarreia (AGUIRRE-EZKAURIATZA; 

RAMÍREZ-MEDRANO; AGUILAR-YÁÑEZ, 2009). 
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A literatura indica diversos relatos da aplicação de L. casei, entre outros, 

como competidor de microbiota intestinal patogênica (PARASSOL; FREITAS, 2005), 

pelo efeito antimicrobiano regulador das funções intestinais (BRINK; TODOROV, 

2006) e como estimulador do sistema imunológico (ORTIZ-ANDRELLUCCHI; 

SÁNCHEZ-VILLEGAS, 2008).  

Por ser uma bactéria ácido-lática, L. casei estão amplamente envolvidos na 

preservação de alimentos, aumentando a segurança sanitária devido à inibição de 

micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Estas bactérias têm a capacidade de 

produzir ácido lático, diminuindo, assim o pH e inibindo o crescimento de micro-

organismos patogênicos (BERTOLDI, 2003).  
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2 OBJETIVOS  

 Desenvolver um filme à base de IPS de leite com e sem o probiótico L. casei; 

 Caracterizar mecânica, físico-química e microbiologicamente os filmes padrão 

e incorporado de probiótico;  

 Aplicar estes biofilmes como cobertura com tomates do tipo cereja e uvas tipo 

Thompson, visando aumentar sua vida útil. 
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RESUMO 

O soro de leite era descartado de forma inadequada há muitos anos, porém 
atualmente ele é destinado para diversos fins tecnológicos. A utilização da proteína 
do soro de leite para produção de filmes biodegradáveis é uma delas. Esses filmes 
são flexíveis, transparentes e resistentes, qualidades apreciadas para a aplicação 
como cobertura de frutas, além da possibilidade de uma proteção adicional contra 
danos físicos. Adicionalmente, a utilização de um micro-organismo probiótico, 
Lactobacillus casei, à formulação, pode ocasionar benefícios ao consumidor. Este 
estudo teve como objetivo produzir e caracterizar biofilmes à base de proteínas do 
soro adicionadas ou não do probiótico L. casei, posteriormente, foi avaliada a 
utilização dos filmes como cobertura para tomates cereja e uvas Thompson, visando 
o aumento da vida de prateleira. As embalagens foram produzidas por casting e o 
probiótico foi adicionado à formulação após o resfriamento da solução filmogênica. 
Os filmes foram analisados quanto aos aspectos visuais, densidade, espessura, 
solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de água, espectroscopia no 
infravermelho, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e propriedades 
mecânicas, as frutas recobertas foram analisadas quanto ao teor de sólidos totais 
solúveis e perda de massa. A viabilidade do probiótico foi acompanhada durante 28 
dias. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de T (p ≤ 0,05). 
Os filmes obtidos se apresentaram homogêneos, flexíveis, sem presença de 
partículas insolúveis e sem rachaduras. Não houve diferenças entre as amostras de 
filmes quanto à densidade e permeabilidade de vapor de água, no entanto, o filme 
contendo probiótico se mostrou mais espesso (p ≤ 0,05) que o filme padrão. A 
solubilidade do filme contendo probiótico foi maior que o padrão e quanto às 
propriedades mecânicas o filme contendo probiótico foi mais resistente e menos 
flexível que o filme padrão. As imagens de MEV evidenciam diferenças claras na 
superfície dos filmes. O filme com adição de probiótico mostrou pequenas 
aglomerações do microrganismo, enquanto o filme padrão apresentou uma 
superfície lisa e uniforme. Na analise de infravermelho, os dois filmes mostraram o 
mesmo comportamento, bandas características de –OH e N-H devida a sua 
presença na estrutura dos filmes. A viabilidade do L. casei no filme probiótico variou 
de 6x107 a 5x105 UFC/g de filme do 1º ao 28º dias. A comparação entre frutas 
recobertas com filme padrão, probiótico e sem cobertura evidenciou, que não houve 
diferença entre os tratamentos tanto para os tomates quanto para as uvas com 
relação aos sólidos solúveis. Já quanto à perda de massa, não houve diferença 
significativa (p ≤ 0,05) entre os tomates cereja, porém, foi observada diferença 
significativa (p ≤ 0,05) para as uvas entre os três tratamentos. A cobertura de 
tomates não se mostrou eficiente quanto ao aumento da vida útil, porém para uvas, 
o filme padrão mostrou-se eficiente quanto à perda de massa, fazendo com que 
esse produto possa ser disponibilizado por um maior tempo nos pontos de 
comercialização. 
 
Palavras-chave: Probióticos. Filme biodegradável. Cobertura de frutas. Isolado 
proteico de soro. Tomate cereja. Uva Thompson. 
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ABSTRACT 
 
Whey was improperly discarded for many years, but today it is intended for various 
technological purposes. The use of whey protein for produce biodegradable films is 
one of them. These films are flexible, transparent and resistant, qualities appreciated 
for applications as a fruit cover, besides the possibility of an additional protection 
against mechanic damages. In addition, the use of a probiotic microorganism, 
Lactobacillus casei, in formulation, brings benefits to the consumer. This study aimed 
to produce and characterize whey protein based biofilms adding or not probiotic L. 
casei. Later, it was evaluated the films use as a cover for cherry tomatoes and 
Thompson grapes, aiming to increase the shelf life. The packaging was produced by 
casting and the probiotic was added in formulation after cooling the film-forming 
solution. The films were analyzed in visual aspects, density, thickness, water 
solubility, water vapor permeability, infrared spectroscopy, scanning electron 
microscopy (SEM) and mechanical properties. The coated fruits were analyzed on 
total soluble solids content and mass loss. Probiotic viability was monitored for 28 
days. The data were statistically analyzed by the T test (p ≤ 0.05). The films obtained 
presented homogeneous, flexible, without presence of insoluble particles and cracks. 
However, there were no differences between film samples density and permeability 
of water vapor, the film containing probiotic was thicker (p ≤ 0.05) than the standard 
film. The film solubility containing probiotic was higher than the standard and in the 
mechanical properties the film containing probiotic was more resistant and less 
flexible than the standard film. SEM images has shown clear differences in the film´s 
surface. The film with probiotic add has shown small agglomerations, while the 
standard film presenting a smooth and uniform surface. In the infrared analysis, the 
two films showed the same behavior, characteristics bands of -OH and N-H due to 
their presence in the film´s structure. The viability of L. casei in the probiotic film 
ranged from 6x107 to 5x105 CFU/g per film from day 1 to day 28. The comparison 
among fruits coated with standard film, probiotic and without cover showed no 
difference between treatments in both tomatoes and grapes regarding soluble solids. 
However, there was no significant difference (p ≤ 0.05) between cherry, but a 
significant difference (p ≤ 0.05) was observed in grapes among the treatments. 
Tomato and grape coverage was not efficient in the increasing the shelf life. 
  
Keywords: Probiotics. Biodegradable film. Fruit cover. Isolate whey protein. Cherry 
tomato. Thompson Grape. 
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1 INTRODUÇÃO 

O soro de leite é caracterizado por ser a porção aquosa remanescente da 

precipitação da caseína na produção de queijo (BIEGER; RINALDI; 2009; 

SGARBIERI, 2005). Sua constituição é de 93% a 94% de água; 4,5% a 5,0% de 

lactose; 0,7% a 0,8% de proteínas solúveis; 0,4% a 0,5% de lipídeos; 0,6% a 1,0% 

de sais minerais; pequenas quantidades de ácido lático e ácido cítrico; compostos 

nitrogenados não proteicos e vitaminas. Esta constituição representa 55% dos 

nutrientes presentes no leite (HARAGUCHI; ABREU, DE PAULA, 2006; LEITE; 

BARROZO; RIBEIRO, 2012; MEZA-NIETO et al, 2010). 

O soro de leite pode ser obtido por três maneiras: quando a caseína é 

coagulada em meio ácido, obtém-se o soro ácido, que tem o pH inferior a 6,0, 

quando a caseína é coagulada em por meio de enzimas, obtém-se o soro doce, que 

tem o pH entre 6,2 e 6,4 e por separação física das micelas de caseína, por 

microfiltração (CORTEZ, 2013; PRAZERES; CARVALHO; RIVAS, 2012; RUIZ, 

2012). 

As principais proteínas do soro de leite são a β-lactoglobulina, que representa 

50% das proteínas do soro, tem seu ponto isoelétrico (pI) 5,2 e sua desnaturação 

ocorre a temperaturas superiores a 70ºC; a α-lactalbumina, que representa de 20% 

a 25% das proteínas do soro, tem seu pI de 4,2 a 4,8 e sua desnaturação ocorre a 

temperaturas superiores a 62ºC. As imunoglobulinas representam 10% das 

proteínas do soro, são proteínas complexas e tem como função fisiológica trazer 

imunidade ao corpo. As proteínas minoritárias do soro de leite são a lactoferrina (1% 

a 2%), que tem propriedades antimicrobianas quando utilizadas em altas 

concentrações, lactoperoxidase (0,5%) e lisozima (0,1%) (BROWN, 1999; 

HARAGUCHI; ABREU, DE PAULA, 2006; TORRES, 2006; WALSTRA; WOUTERS; 

GEURTS, 2006).  

O soro pode ser comercializado liquido e pasteurizado, que se torna inviável 

pela vida útil muito curta, soro de leite em pó, que contém 61% de lactose, 

concentrado proteico de soro (CPS), que contém de 35% a 80% de proteínas em 

sua composição e isolado proteico de soro (IPS) (BALDOSSO, 2008; FARIAS, 2011; 

MILLER; JARVIS; McBEAN, 2000; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006a). 

O IPS contém um teor de proteína igual ou superior a 90%. Sua composição é 

de 80% de β-lactoglobulina, 15% de α-lactalbumina e poucas outras proteínas do 
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soro (AZEDO, 2013; PÉREZ-GAGO; KROCHTA, 2002; YOSHIDA; ANTUNES, 2009; 

WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

A composição básica do IPS é 90% ou mais de proteína, 0,5% a 1,0% de 

lactose, 0,5% a 1% de lipídeos e 2% a 3% de cinzas. Devido a essa composição o 

IPS é utilizado como substituinte de gordura, produção de filmes biodegradáveis, 

produção de doce, produção de goma xantana, desenvolvimento de alimentos para 

crianças, entre outras aplicações (BATISTA et al, 2015; COSTA; NUCCI; OLIVEIRA, 

2014; COSTA et al, 2016; MORITZ et al, 2009; CALENTE; GASPARDI; OLIVEIRA, 

2015; U.S. DAIRY EXPOST COUNCIL, 2010).  

As propriedades nutricionais das proteínas do soro de leite se baseiam na 

presença de aminoácidos essenciais nas cadeias proteicas. Para adultos, oito dos 

vinte aminoácidos são considerados essenciais e para crianças nove são 

considerados essências. As propriedades funcionais são, entre outras, formação de 

espuma, emulsificação, viscosidade, solubilidade e elasticidade (BALDOSSO, 2008; 

WIT, 1998). 

Filmes biodegradáveis podem ser definidos como um filme fino produzido a 

partir de polissacarídeos, proteínas, lipídeos e derivados. Estes filmes tem como 

objetivo ser um substituinte “verde” para filmes a base de petróleo e podem ser 

consumidos juntamente com o alimento (BONNAILLIE; TOMASULA, 2015; 

HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; SHAKERI et al, 2011). 

Os filmes biodegradáveis podem ser classificados como Hidrocoloidais, filmes 

a base de polissacarídeos ou proteínas; lipídicos, filmes à base de lipídeos e 

compostos, filmes à base de lipídeos mais proteínas ou polissacarídeos 

(VILLADIEGO et al, 2005).  

Para que haja a formação de filmes, utiliza-se o IPS por conter menor 

porcentagem de impurezas, assim os filmes resultam em melhores propriedades 

mecânicas, não gerando descontinuidade na matriz proteica. Com a desnaturação 

da proteína do soro de leite, com temperatura e solubilizada em água há a formação 

de uma solução filmogênica que quando seca obtém-se o filme (FERREIRA, 2008; 

HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008; KIM; USTUNOL, 2001; RAMOS et al, 

2012).  

Probióticos são micro-organismos benéficos ao hospedeiro sendo necessária 

a administração da dose correta para que haja o efeito desejado. Estes micro-

organismos tem a capacidade de influenciar beneficamente o equilíbrio da 
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microbiota intestinal do hospedeiro (BRASIL, 2016; KECHAGIA et al, 2013; WGO, 

2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006b).  

Lactobacillus casei são classificados como bactérias ácido-láticas, consomem 

preferencialmente lactose, sacarose e maltose, tem seu crescimento ideal à 

temperatura de 28ºC a 32ºC (BREED, R. S.; MURRAY, E.G.D.; SMITH, N. R, 1957). 

Como probiótico é utilizado como suplemento alimentar, tratamento para 

restabelecimento de microbiota intestinal, melhora da capacidade de digestão,  

tolerância ao leite e preventivo de diarreia (AGUIRRE-EZKAURIATZA; RAMÍREZ-

MEDRANO; AGUILAR-YÁÑEZ, 2009). 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar filmes 

biodegradáveis à base de IPS de leite incorporados ou não do probiótico L. casei e 

avaliar sua aplicação como cobertura de tomates cereja e uvas Thompson.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 BASE CONTENDO PROBIÓTICO 

Foi utilizado o probiótico L. casei L1 (Christian Hansen, Valinhos SP) e IPS 

(Artesana Doces e Chocolates LTDA, Novo Hamburgo, RS). Inicialmente a 

capacidade de multiplicação e viabilidade do L. casei em diferentes proporções de 

IPS solubilizado em água foi avaliado, visando definir uma base para a composição 

do filme proteico. Com uma solução contendo 10% (m/v) de IPS e inoculado 0,5% 

(m/v) de L. casei liofilizado foi obtido viabilidade mínima de 3.107 UFC/ml na solução.  

A cinética de crescimento do L. casei, bem como sua manutenção na base e 

nos filmes, foi monitorada utilizando ágar MRS (De Man Rogosa and Sharpe) 

incubado a 37°C/24 horas.  

 

2.2 ESTUDO PRELIMINAR  

A formulação inicial para a produção dos filmes foi obtida através de um 

delineamento experimental baseados em resultados encontrados em literatura. Os 

resultados buscados foram os de deformação no pico de 8,33 mm e pico de carga 

de 11,12 N.  

Os resultados de preditivos encontrados satisfatórios para a formulação da 

solução filmogênica foi para pH 9, temperatura de desnaturação proteica 90ºC, 10% 

(m/v) de IPS e 5% (m/v) de glicerol.  
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2.3 PRODUÇÃO DO FILME 

2.3.1 FILME PADRÃO 

O filme foi produzido por casting, seguindo a metodologia ajustada de 

Yoshida e Antunes (2009). O IPS (10% m/v) foi disperso em água destilada com 

agitação até a total solubilização. Após a solubilização, foi adicionado o glicerol a 

5,0% (m/v), o pH foi ajustado para 9,0 com hidróxido de amônia 50%. A solução foi 

aquecida em banho Maria até atingir 90ºC, mantendo-se assim por 15 minutos para 

obter a desnaturação total da proteína. 

A solução filmogênica foi dispersa em placas de Petri (90x15mm) O controle 

de espessura foi efetuado por volume aplicado na placa, com auxílio de uma pipeta 

graduada de 10 mL (DIANIN; GIAROLA, 2013). 

Após dispersão, as placas foram dispostas em ambiente controlado 

(25ºC±2ºC a 30ºC por 24 horas), garantindo uma secagem lenta dos filmes. Após 

secagem, os filmes foram removidos das placas com o auxílio de uma espátula e 

armazenados em dessecadores com URE (umidade relativa de equilíbrio) de 53% 

(solução saturada de nitrato de magnésio) a 25ºC±2ºC e separados por folhas de 

papel de seda devidamente identificadas (ASTM, 1995; DIANIN; GIAROLA, 2013). 

 

2.3.2 FILMES ADICIONADOS DE LACTOBACILLUS CASEI 

A metodologia para a produção dos filmes adicionados de L. casei foi idêntica 

ao filme padrão, diferindo apenas na adição, após a desnaturação proteica e 

resfriamento, do probiótico L. casei (0,5% m/v) liofilizado solubilidade previamente 

em 1 mL de água peptonada. A secagem e o armazenamento dos filmes foram os 

mesmos propostos para o filme padrão. 

A viabilidade do probiótico nos filmes foi avaliada durante 0, 7, 14, 21 e 28 

dias do filme produzido. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 

A caracterização dos filmes prontos foi realizada após acondicionamento dos 

mesmos em dessecadores com umidade relativa (URE) controlada de 53% a 25ºC 

por um período de 48 horas. Os filmes foram caracterizados quanto ao aspecto 

visual, à densidade, à espessura, à solubilidade em água e à permeabilidade ao 

vapor de água (PVA) (ASTM, 1995). 
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2.4.1 ASPECTO VISUAL 

Os filmes foram analisados quanto ao aspecto visual e tátil para selecionar 

aqueles sem a presença de partículas não solubilizadas, bolhas, com a coloração 

uniforme, contínuos, sem ruptura ou zonas quebradiças (DIANIN; GIAROLA, 2013).  

 

2.4.2 DENSIDADE 

Os filmes foram avaliados quanto à densidade a partir da Equação 1: 

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 (1) 

Onde “d” é a densidade. O volume foi dado por uma amostra de 1 cm², com a 

medida de espessura auxiliada de um micrometro. A massa foi obtida pela pesagem 

desta amostra e então calculada a densidade (DIANIN; GIAROLA, 2013). 

 

2.4.3 ESPESSURA  

A espessura dos filmes foi determinada utilizando-se de um micrometro (Série 

293-805, Digimatic Micrometers, Mitutoyo, USA) com resolução de 0,001 mm. Foi 

calculada como uma média aritmética de 15 pontos medidos de espessura (CUQ et 

al., 1995).  

 

2.4.4 SOLUBILIDADE EM ÁGUA 

A solubilidade dos filmes em água foi determinada pelo método de Gontard et 

al (1994), em triplicata.  

As amostras foram cortadas em quadrados de 1 cm2 e secas em estufa por 

24 horas a 105ºC, assim foi obtida a massa seca inicial. Após a secagem, as 

amostras foram pesadas e imersas em um erlenmeyer contendo 50 ml de água 

destilada e mantidas sob agitação constante e lenta por 24 horas a 25ºC.  

Após 24 horas, as amostras foram secas novamente em estufa por 24 horas a 

105ºC para obter sua massa seca final. O resultado foi expresso em porcentagem 

solubilizada.  

 

2.4.5 PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (PVA) 

A Permeabilidade ao Vapor de Água (PVA) foi determinada pelo método 

padrão E-96-95 da ASTM (ASTM, 1995), com adequações. O filme foi armazenado 

em dessecador à temperatura (25ºC ± 2°C) e umidade relativa (53%) controlada por 
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48 horas antes do teste.  

Os filmes com melhor aspecto visual e tátil foram selecionados e recortados 

em discos de 3 cm de diâmetro e fixados na abertura circular da cápsula de 

permeabilidade. O interior da cápsula foi preenchido com 15g de cloreto de cálcio 

anidro.  

A cápsula com o filme foi colocada em um dessecador contendo uma solução 

saturada de cloreto de sódio, com uma URE maior que a do interior da cápsula, 

forçando assim, a passagem de vapor de água pelo filme.  

O vapor de água transferido foi determinado através do ganho de massa do 

cloreto de cálcio no interior da cápsula, medindo-se a cada 24 horas por 7 dias. 

A PVA foi calculada segundo a Equação 2: 

)( 21 URURp

eTPVA
PVA

s 


  (2) 

onde “e” é a espessura média do filme (mm), “ps” é a pressão de saturação de vapor 

à 25ºC, 3,2 KPa, “UR1” a umidade relativa no interior do dessecador e “UR2” a 

umidade relativa no interior da cápsula, sendo sua variação 0,53 e “TPVA” (g.dia-1.m-

2) a taxa de permeabilidade de vapor de água calculada através da Equação 3: 

At

m
TPVA

1
  (3) 

onde “m” é a massa ganha (g), “t” é o tempo (dia) e “A” é a área do filme exposto 

(m2) 

 

2.4.6 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

Espectroscopia na região do infravermelho por Transformada de Fourier (FT-

IR) foi realizada em Espectrofotômetro FT-IR (IRPrestig-21, Shimadzu) do 

laboratório multiusuário da Universidade Estadual de Londrina. As amostras foram 

preparadas na forma de pastilhas de KBr, com o objeto de identificar possíveis 

alterações na estrutura do filme com a adição do L. casei.  

Os espectros foram obtidos em ampla região de varredura de infravermelho, 

4000 a 400 cm-1 (LAMAS, 2015). 

 

2.4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

As amostras do filme foram recobertas com 20 micrometros de ouro (BALTEC 

SDC 050 Sputter Coater) e observadas em microscópio eletrônico de varredura em 
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alto vácuo (FEI Quanta 200) com aumentos de 400, 6.000 e 12.000 vezes 

(SCANDORIEIRO et al, 2016). 

 

2.4.8 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

As propriedades mecânicas de pico de carga recebida e deformação no pico 

foram avaliadas utilizando-se Analisador de Textura TexturePro CT V1.4 Build 17 

(Brookfield Engineering Labs, Inc), de acordo com o método da American Society for 

Testing and Material (ASTM D 882-10, 2010).  

As medidas foram conduzidas à temperatura de 25ºC. As amostras foram 

cortadas em retângulos de 60 mm de comprimento x 20 mm de largura e ajustadas 

às garras do equipamento com distância de 40 mm. Para a análise, 10 amostras de 

cada formulação foram acondicionadas em 53% de URE (solução saturada de 

nitrato de magnésio) por 48 horas e temperatura de 25±2°C. 

 

2.5  COBERTURA DAS FRUTAS 

Após definida a composição do filme probiótico e do filme padrão, foram 

preparadas soluções filmogênicas de ambos para recobrir as frutas. 

Foram utilizados tomates cereja e uvas Thompson obtidos no mercado local. 

As frutas foram lavadas e submersas por 15 minutos em solução 0,1% de hipoclorito 

de sódio para eliminação de contaminantes (BRASIL, 2010).  

Os tomates foram selecionados e separados em subgrupos, de acordo com 

sua coloração e ºBx (Figura 1).  

 

  

Fonte: da autora. 

Os tomates selecionados para este trabalho foram os vermelhos e os 

vermelhos maduros. 

As uvas foram selecionadas quanto à integridade dos frutos, seu aspecto 

Figura 1 - Classificação dos tomates em subgrupos de acordo com a coloração. 
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visual, uniformidade e coloração visando homogeneidade entre eles (MIRA et al, 

2015). 

As frutas, então, foram recobertas com a solução filmogênica por imersão. As 

imersões foram feitas por 10 segundos, seguido por um escoamento do gel em 

excesso. Foram feitas o número de coberturas necessárias para uma boa adesão do 

filme à fruta (ASSIS; BRITTO, 2014).  

A capacidade dos filmes em proteger as frutas aumentando sua vida útil, foi 

avaliada a cada 7 dias durante 21 dias à 25ºC, comparando-se frutas recobertas 

com filme padrão, frutas recobertas com filme contendo L. casei e frutas não 

recobertas. Durante o monitoramento foram avaliados perda de massa e grau de 

maturação (ºBx). 

 

2.5.1 SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (SST) 

Os sólidos solúveis totais (ºBrix) foram analisados para determinar o grau de 

maturação da fruta padrão e coberta com o filme. O grau Brix (ºBx) foi determinado a 

cada 7 dias durante 21 dias, pela escala do índice de refração para determinação de 

sólidos totais, utilizando-se o Refratômetro Abbe de Bancada (Série 911705, modelo 

I-107-B, Quimis, SP). Esta é uma determinação indireta da porcentagem de 

sacarose presente na fruta ao decorrer da maturação (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

1985).  

 

2.5.2 PERDA DE MASSA 

A análise de perda de massa foi calculada através da diferença de massa na 

passagem da fruta, feita a cada 7 dias por 21 dias (CERQUEIRA et al, 2011). 

 

2.6 TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR 

Utilizou-se bactérias comumente envolvidas em surtos de toxinfecções 

alimentares: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 12022 e 

Salmonella thyphimurium ATCC 14028. As bactérias utilizadas foram cultivadas em 

ágar Mueller Hington a 37°C e mantidas sob refrigeração, para reativação de acordo 

com o uso. 

O teste de difusibilidade em ágar foi determinado conforme proposto pela 

ANVISA (BRASIL, 2003) e National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS, 2003). A presença de halos com ausência do crescimento microbiano no 
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Agar é mensurada com auxílio de um paquímetro, para determinação do diâmetro 

de inibição observado para cada amostra avaliada. 

Foram utilizados discos de 1cm de diâmetro dos filmes padrão e probiótico e 

disco de papel contendo 4 mg/ml do antibiótico dicloxacilina como controle positivo 

(Sigma). Os discos foram colocados assepticamente sobre a superfície ágar, as 

placas foram incubadas a 35ºC por 24h. 

 

2.7 ANALISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram analisados pelo teste de T de Student para 

comparação de médias (p ≤ 0,05), empregando-se o software Statistica 10 (Statsoft, 

Inc. 2011.).   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 

Os filmes padrão obtidos a partir de isolado proteico, se caracterizaram 

transparentes, maleáveis, homogêneos, contínuos, sem rachaduras e levemente 

amarelados (Figura 2). Os filmes com a adição do probiótico tiveram as mesmas 

características observadas, exceto a coloração, que se apresentou amarelo escuro 

(Figura 3). Os aspectos de homogeneidade, manuseabilidade e fragilidade foram 

avaliados e classificados na Tabela 1. 

 

 

Fonte: da autora 

 

 

 

 

Figura 2 - Filmes padrão de três produções independentes. 
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Fonte: da autora 

 

Filmes Homogeneidade Manuseabilidade Fragilidade 

Padrão XXX XXX XX 

Probiótico* XXX XXXX XXXX 

Fonte: da autora 
X – deficiente XX - regular  XXX – boa XXXX – excelente.  
*Filmes de proteína do soro de leite adicionados de L. casei.  
 

Kim e Ustunol (2001) obtiveram filmes de isolado proteico do soro de leite  

(5% m/v) com a adição de glicerol, com boa transparência, flexibilidade e ausência 

de odor. Ramos et al, (2013) também obtiveram filmes de IPS similares aos obtidos 

no presente trabalho.  

A densidade dos filmes padrões produzidos foram, em média, 1,272±0,068 

g/cm³, já os filmes adicionados de L. casei tiveram, em média, uma densidade de 

1,303±0,064 g/cm³. Apesar da diferença numérica, não houve diferença significativa 

(p≥0,05) estatística entre os filmes (Tabela 2).  

FILMES Densidade (g/cm3) Espessura (µm) 
PVA 

(g.mm/m2.dia.kPa) 
Solubilidade (%) 

Padrão 1,272±0,068a 13,15±1,63a 0,28±0,05a 34,77±3,82a 

Probiótico 1,303±0,064a 16,18±1,21b 0,35±0,09a 42,77±1,92b 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que houve diferença estatística no teste de t (p≤0,05). 
Fonte: da autora. 

 
Dianin e Giarola (2013) encontraram resultados semelhantes de densidade de 

filmes de IPS. Ramos et al (2013) também obtiveram densidades semelhantes com 

filmes de IPS, variando as porcentagens de glicerol das formulações. Estes mesmos 

autores observaram diferença estatística em filmes de CPS, e as associaram à 

Figura 3 – Filmes adicionados de L. casei, de três produções. 

Tabela 1 – Classificação dos filmes de isolado proteico de soro de leite, com e sem a adição de 
probiótico L. casei, de acordo com os aspectos visuais: homogeneidade, manuseabilidade e 
fragilidade. 

Tabela 2 - Valores médios ± o desvio padrão de densidade, espessura, permeabilidade do vapor de 
água (PVA) e solubilidade em água dos filmes padrão e adicionado de L.casei. 
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presença de diversos contaminantes.  

A espessura dos filmes contendo probiótico foi estatisticamente (p≤0,05) 

diferente entre o filme padrão (Tabela 2). Esta diferença também foi notada na 

aparência dos filmes. A presença do probiótico pode alterar a matriz polimérica do 

filme como mostram os resultados de MEV nas ampliações de 6.000 e 12.000 

vezes, fazendo com que sua espessura aumentasse devida presença de ilhas em 

toda a extensão superficial do filme contendo L. casei.  

Ramos et al (2013) obtiveram resultados de espessura próximos ao obtido 

neste trabalho para filmes de IPS com a mesma concentração, 13±4 µm. Esse 

resultado também foi obtido por Kokoszka et al (2010), para o mesmo tipo de filme, 

12±8 µm. 

Os resultados de solubilidade (Tabela 2) foram em média, 34,77%±3,82 para 

o filme padrão e 42,77±1,92 para o filme com probiótico. Tais dados são 

estatisticamente significativos (p ≤ 0,05). Esta diferença pode ser associada à 

presença do micro-organismo probiótico.   

Os filmes de IPS têm baixa solubilidade devido às ligações dissulfeto 

estabelecida na matriz polimérica durante o tratamento térmico (KROCHTA; 

MULDER-JOHNSTON, 1997; PÉREZ-GAGO; KROCHTA, 2001). 

Yoshida e Antunes (2009) obtiveram filmes a base de IPS com resultados 

superiores de solubilidade, 74%. Ramos et al (2013) obtiveram filmes de IPS com 

solubilidade média de 63,91%. Gounga, Xu e Wang (2007) obtiveram filmes de IPS 

com solubilidade de 50,58%. Estes resultados comprovam o caráter insolúvel da 

proteína do soro de leite após desnaturação proteica com tratamento térmico.  

Não houve diferença estatística (p ≤ 0,05) nos valores de PVA dos filmes 

padrão e com L. casei (Tabela 2).  

A PVA de filmes de IPS é alta devido às ligações de hidrogênio, por serem 

filmes polares e conterem alta proporção de aminoácidos hidrofílicos em sua 

estrutura, facilitando assim a passagem de vapor de água (McHUGH et al, 1994).  

Azevedo et al (2014) observaram que com o aumento da concentração de 

CPS houve também um aumento do valor de PVA. Isto foi devido ao aumento da 

afinidade da matriz polimérica com moléculas de água. Ramos et al (2013) 

obtiveram maiores valores de PVA com o aumento da concentração de glicerol em 

suas fórmulas, pois as moléculas de glicerol reduzem as interações de hidrogênio 

com as moléculas de proteína, causando assim espaços intermoleculares, 
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facilitando a PVA.  

Para que esta matriz polimérica seja analisada, a técnica de espectroscopia 

na região do infravermelho deve ser aplicada, pois, detecta através de picos 

espectrais, características padrões e possíveis mudanças ocorridas na matriz devido 

à adição de probióticos a matriz polimérica (MARTINS et al, 2012; ZHONG et al, 

2011). 

O espectro das amostras de filme padrão e filme adicionado de L. casei estão 

representados na Figura 4, da região de 4000 a 500 cm-1 e ampliado na região de 

2000 a 500 cm-1 na figura 5. 

 

Fonte: da autora 

 

Fonte: da autora 

Em ambos os filmes são entrados bandas características das ligações de N-

H, presentes na estrutura das proteínas e bandas características das ligações de 

amida em 1640 a 1560 cm-1 se mostram combinadas com as bandas de C=O, N-H e 

C-N.  

Figura 4 - Espectro na região de infravermelho dos filmes padrão e adicionado de L. casei. 

Figura 5 – Espectro ampliado na região de infravermelho com absorção de 2000 a 500 cm -1 dos 
filmes padrão e adicionado de L. casei. 
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Espectro semelhante foi encontrado por Cinelli et al. (2016) para filmes de IPS 

(10% m/v) com adição de sorbitol e para  Bugnicourt et al. (2013) para filmes de IPS 

(10% m/v) com adição de glicerol. 

Os resultados da % de elongação na ruptura e pico de carga dos filmes estão 

descritos na Tabela 3.  

 

FILMES Pico de Carga (N) % de elongação na ruptura 

Padrão 12,60±2,28a 45,38±12,06a 

Probiótico 23,34±2,99b 5,27±2,34b 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que houve diferença estatística no teste de t (p<0,05). 
Fonte: da autora. 
 

Observou-se que o filme padrão obteve resultado semelhante aos de Yoshida 

e Antunes (2009), que produziram filmes de IPS com concentração similar à deste 

trabalho.  

O uso de diferentes tipos de plastificante também altera o resultado da força 

(N) e da % de elongação. Com o aumento da porcentagem de plastificante há um 

aumento na % de elongação na ruptura e uma diminuição no pico de carga. No 

presente trabalho, o plastificante utilizado foi o glicerol, que pode aumentar até 5% 

na elongação na ruptura do filme em comparação ao sorbitol, plastificante também 

muito utilizado em filmes comestíveis de IPS (VILLADIEGO et al, 2005). 

A viabilidade do L. casei nos filmes durante 28 dias está expressa no gráfico 

abaixo (Figura 5). 

 

 
Fonte: da autora. 
 

A solução filmogênica adicionada do L casei, apresentou contagem de  

Tabela 3 - Valores médios ± o desvio padrão de % de elongação na ruptura e pico de carga dos 
filmes padrão e adicionado de L. casei. 

Figura 6 - Viabilidade do probiótico L. casei ( UFC/g de filme) durante 28 dias. 
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6x107UFC/mL, o filme com 7 dias manteve esta viabilidade, mas no decorrer do 

tempo  houve  decaimento de dois ciclos logarítmicos. A perda de viabilidade pode 

ser atribuída ao ambiente de estresse ocasionado pelo armazenamento à 

temperatura ambiente e processo de secagem dos filmes.  USP (2013) mostrou que 

para matrizes poliméricas formadas de gelatina, amido e carboximetilcelulose, o 

Lactobacillus acidophillus se mantém viável (106UFC/g) até 60 dias após a 

produção. Por outro lado, Guergoletto, et al (2013), avaliaram a viabilidade da 

mesma linhagem L. casei L1 em farinha de aveia, uma matriz complexa também 

submetida à secagem e observaram a redução de até três ciclos durante 21 dias 

avaliados.  

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada a fim de identificar quais 

mudanças na estrutura morfológica dos filmes pode ter ocorrido com a adição do 

probiótico à matriz proteica, pois, possibilita que sejam visualizadas microestruturas 

das principais fases e dos constituintes presentes nos filmes (SANTOS et al, 2015).  

A Figura 7 A e B apresenta as microfotografias da superfície dos filmes 

padrão e a Figura 8 A e B contendo probiótico.  

 

 
(A, 400x)                                                                           
 

Figura 7 - Microscopia eletrônica de varredura com aumentos de 400x (A) e 12000x (B) na 
superfície do filme padrão. 
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(B, 12000x)             

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(A, 400x) 
 

Figura 8 - Microscopia eletrônica de varredura com aumento de 400x (A), 12000x (B) e 12000x (C) 
na superfície do filme contendo probiótico. 
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(B, 12000x) 
 

 
(C, 12000x) 
Fonte: da autora. 

 

O filme padrão (Figura 7 A e B) se apresentou uniforme sem a formação de 

ilhas, com uma superfície com pequenos orifícios, regulares e homogêneos. De 

acordo com Hermansson (1986), filmes à base de proteína de soro do leite, em que 

o pH é ajustado para 9,0, às proteínas se estruturam de forma menos agregadas e 

com pequenos orifícios uniformes, similares aos observados, que se o pH da 
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solução filmogênica fosse outro. Por outro lado, o filme com a adição de L. casei 

(Figura 8 A e B) se mostrou com formação de pequenas ilhas, o que pode ser 

atribuído à aglomeração do probiótico devido ao processo de secagem do filme. A 

superfície se apresentou com maior numero de orifícios (Figura 8 C) do que o filme 

padrão, porém não afetando significantemente a estrutura do filme.  

Quanto às propriedades mecânicas, Figura 9, é possível observar a mudança 

ocorrida nos filmes, em relação ao pico de carga e à distância.  

 

 
Fonte: da autora. 
 

Houve um aumento significativo (p≤0,05) no pico de carga (N) nos filmes com 

a adição de probiótico e uma diminuição na sua % de elongação na ruptura. Essa 

diferença é devido à mudança ocasionada na matriz filmogênica com a adição do L. 

casei, fazendo com que o filme se apresente mais resistente, porém menos elástico, 

uma vez que a tensão e a elongação são parâmetros de força e flexibilidades dos 

filmes (FERREIRA, 2008).  

 

3.2 COBERTURA DAS FRUTAS 

O ºBx é uma determinação indireta da porcentagem de sacarose presente na 

fruta ao decorrer da maturação (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). Desta forma foi 

utilizado para avaliar o efeito do recobrimento dado pelos dois tipos de filmes, 

comparando-os às frutas não recobertas.  

Os valores (ºBx) dos tomates cereja estão na Tabela 4. Os valores iniciais, 

4ºBx, 4,1ºBx e 4,5ºBx para tomates sem recobrimento, com recobrimento de filme 

Figura 9 - Perfil da distância (mm) versus carga (N) do filme padrão e adicionado de 
Lactobacillus casei. 
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padrão e com recobrimento de filme adicionado de L. casei, respectivamente, 

apresentam-se dentro da faixa normal para tomates desse tipo (PEDRO, 2004).  

Silva, Alvarenga e Maciel (2013) obtiveram valores iniciais de SST próximos ao 

obtido neste trabalho (4,1ºBx). Para a indústria, o valor aceitável deve ser superior a 

4ºBx, assim os tomates analisados neste trabalho estão dentro da normativa das 

indústrias (SILVA; ALVARENGA; MACIEL, 2013).  

A variação dos SST para os tomates vermelhos e para os tomates vermelho 

maduros durante 21 dias não apresentou diferença significativa para o tipo de 

cobertura que foi aplicada, porém, os tomates com recobrimento de filme de IPS 

adicionado de L. casei apresentaram uma singularidade, o ºBx ao decorrer dos dias 

reduziu (Figura 10 e 11). 

 

 
Fonte: a autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Gráfico da evolução de sólidos solúveis totais dos tomates cereja vermelhos no 
decorrer de 21 dias. 
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Fonte: da autora. 

 

Há uma nítida redução de SST no filme probiótico, esse comportamento 

indica que a sacarose que a fruta produzia durante a maturação poderia ser 

consumida pelo micro-organismo probiótico.  

Chitarra e Chitarra (2005) mostraram que, uma perda de 3% a 6% de massa, 

pode vir a causar um declínio na qualidade dos frutos. Em alguns tipos de hortaliças 

e frutas esse valor pode ser atingido aos 10 dias de estocagem. Para a 

comercialização, é aceitável até uma perda de 10% da massa.  

Para os tomates cereja os valores de porcentagem de perda de massa estão 
representados na Tabela 4. 

 

 

 Perda de massa (%)   

                                  Subgrupo 

 
Recobrimento                                     

Vermelho Vermelho Maduro  

SC 25,92±5,46a 40,64±5,74a 

Padrão 26,01±16,88a 43,88±4,12a 

Probiótico 20,58±5,92a 44,08±7,60a 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que houve diferença estatística no teste de t (p<0,05). 
Fonte: a autora. 
 

O tomate cereja maduro apresentou maior perda de massa devido ao seu alto 

grau de maturação inicial, indicando que este produto já havia sido colhido há algum 

Figura 11 - Gráfico da evolução de sólidos solúveis totais dos tomates cereja vermelho maduros 
no decorrer de 21 dias. 

Tabela 4 - Valores médios ± o desvio padrão de porcentagem de perda de massa em tomates cereja 
vermelho e vermelho maduro sem recobrimento (SC), com recobrimento de filme de padrão e com 
recobrimento de filme adicionado de L. casei ao final de 21 dias. 
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tempo, e, assim, sendo mais suscetível à perda de massa.  

Não houve diferenças estatísticas entre as coberturas e o tomate que não foi 

recoberto. Esse resultado indica que a permeabilidade de vapor de água do filme de 

IPS é alta, como já analisado, mostrando que o filme não é um bom retentor de 

vapor de água como cobertura de tomates.  

Barreto et al (2014) observaram resultados semelhantes aplicando cobertura 

à base de fécula de mandioca, glicerol, lecitina de soja e cera de abelha. Apesar da 

cera de abelha ser hidrofóbica, o resultado não foi significante quando comparado a 

tomates sem cobertura. 

Os valores de SST das uvas tiveram um crescimento não linear no decorrer 

dos 21 dias para os 3 tratamentos analisados neste trabalho, conforme demostra o 

gráfico abaixo (Figura 12), entretanto, não houve diferença estatística para nenhum 

dos tratamentos no período avaliado. 

 
Fonte: da autora. 
 

Resultados semelhantes foram encontrados por Mira, Carvalho Filho e Viola 

(2015), que revestiram e analisaram cobertura com filme de cera de carnaúba em 

uvas Thompson. Outros autores também tiveram esse mesmo comportamento de 

SST (MATTIUZ et al, 2009; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al, 2011; SANTOS et al, 

2012). 

Mira, Carvalho Filho e Viola (2015) testaram os SST de uvas Thompson 

Figura 12 - Gráfico com os valores de sólidos solúveis totais por dia de uvas Thompson sem 
recobrimento (SC), com recobrimento de filme de padrão e com recobrimento de filme de 
adicionado de L. casei. 
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durante 19 dias, sendo que os valores médios variaram entre 17,4 e 23, 8ºBx. O 

presente trabalho obteve resultados semelhantes, os valores médios variaram entre 

20,5 a 32,3ºBx para uvas sem revestimento, 19,3 a 27,75ºBx para uvas com 

revestimento padrão e 18,6 a 27,25ºBx para uvas com revestimento de filme de IPS 

com L. casei.  

Os resultados de perda de massa das uvas Thompson estão representados 
na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Valores médios ± o desvio padrão de porcentagem de perda de massa de uvas Thompson 
sem recobrimento (SC), com recobrimento de filme padrão e com recobrimento de filme adicionado 
de L. casei durante 21 dias. 

Perda de massa 

Recobrimento % 

SC 34,91±0,25a 

Padrão 32,80±0,98b 

Probiótico 43,63±0,66c 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que houve diferença estatística no teste de t (p<0,05). 
Fonte: da autora. 

 
As uvas demonstraram uma perda de massa linear no decorrer dos 21 dias 

analisados. As amostras tiveram uma perda de massa maior que as encontradas na 

literatura, devido à baixa umidade relativa (53%) em que foram armazenadas 

durante o teste.  

Houve diferenças estatísticas entre as três tratamentos testados. A amostra 

com menor perda de massa foi à recoberta com filme de IPS padrão, pois demonstra 

que o filme padrão apresenta uma melhor barreira de vapor de água que o filme 

adicionado de probiótico, que obteve a maior perda.  

Mirra, Carvalho Filho e Viola (2015), mostraram que uvas Thompson 

recobertas com cera de carnaúba e prebióticos tiveram uma menor perda de massa 

que sua amostra controle.  

  

3.5 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

Os filmes padrão e incorporados de probiótico não apresentaram inibição em 

ágar no crescimento de Staphylococcus aureus, Salmonella typhi e Escherichia coli 

nas condições avaliadas.  

De acordo com Haraguchi, Abreu e de Paula (2006), a α-lactalbumina 

apresenta atividade antimicrobiana, porém a sua concentração é muito baixa no 

material avaliado.  

A proteína do soro de leite que apresenta uma maior atividade antimicrobiana 
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é a lactoferrina, pois tem características catiônicas que se ligam a componentes de 

carga negativa da membrana externa de bactérias Gram-negativas, porém a sua 

fração no soro de leite é de 1% a 2%, muito baixa para que alguma atividade 

microbiana fosse detectada (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

A produção de ácidos orgânicos é uma das características de bactérias 

lácticas como L. casei, entretanto, aqui  não houve acidificação suficiente do filme 

com o probiótico devido ao pH inicial, 9,0.  

Os biofilmes padrão e probiótico apresentaram características visuais e 

mecânicas interessantes para aplicação como cobertura de frutas, no entanto, a sua 

aplicação em uvas Thompson e tomates Cereja não reduziu a produção de SST, 

indicando que o amadurecimento não foi retardado e a vida de prateleira não foi 

aumentada. 

 

4 CONCLUSÃO GERAL 

O biofilme apresentou ótimas propriedades mecânicas quando adicionado de 

L. casei, caracterizando um filme resistente e não elástico, dado importante para o 

recobrimento de frutas. O filme padrão se mostrou mais eficiente quanto à retenção 

de água nos frutos, diminuindo assim a perda de massa com o passar dos dias 

analisados. 

O biofilme também se apresentou viável para a incorporação do probiótico 

liofilizado, sendo sua viabilidade diminuída apenas dois ciclos logarítmicos (107 para 

105) durante os dias de analise. 

A estrutura do filme foi alterada com a adição de probiótico, se mostrando no 

MEV com acumulados de micro-organismos por toda sua extensão.  

Não houve diferença entre os filmes na analise de espectroscopia na região 

de infravermelho. Ambos tiveram picos característicos para as substancias orgânicas 

que os compõem. 

O isolado proteico do soro de leite se mostrou viável para a formação de 

biofilme para a aplicação como cobertura de frutas, pois apresentou boa adesividade 

nas cascas.  

 

 

.  
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