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Introdução
 A confecção e a caracterização de filmes comestíveis vêm sendo investigadas visando sua aplicação na embalagem de alimentos, como 

uma alternativa aos filmes poliméricos não biodegradáveis. Nestes filmes, as características funcionais das macromoléculas utilizadas 
apresentam fundamental importância, pois a interação entre as mesmas e destas com outros componentes, tal como os plastificantes, 
interferem diretamente nas características dos filmes. Algumas destas características dos filmes são sua solubilidade, transparência, 
consistência, elasticidade, entre outras propriedades mecânicas. Extensivo tem sido o uso de glicerol como plastificante na elaboração de 
filmes comestiveis, no entanto, torna-se relevante a definição do teor do plastificante para se obter filmes com boas características mecanicas.

Objetivo
 Neste trabalho, analisou-se a interferência da porcentagem de plastificante (glicerol) em algumas características de filmes comestíveis à 

base de soro de leite bovino.

Metodologia
 A medida da espessura dos filmes foi feita através de micrômetro Mitotoyo (Japão). A umidade dos filmes foi avaliada pela diferença de 

massa após 24 h à 105C. As análises de solubilidade foram determinadas segundo metodologia proposta por Irisin-Mangata et al. (2001). O 
valor de opacidade indica o quão os filmes apresentam resistência a passagem de luz. Sua medida foi feita através de varredura em 
espectrofotômetro entre 200 e 800 nm, expressos em Abs x nm.

Resultado
 Os filmes protéicos obtidos apresentaram-se satisfatórios em termos de continuidade e homogeneidade. Quanto à continuidade, os 

filmes não apresentaram ruptura ou fratura após secagem; e quanto à homogeneidade, não apresentaram quaisquer materiais particulados ou 
bolhas, a qual denota um bom estabelecimento do procedimento de obtenção dos filmes testados. Quanto à manuseabilidade pôde-se 
observar diferenças entre os filmes obtidos, sendo que o filme com 3% de glicerol apresentou-se mais rígido enquanto os filmes com 5 e 7% 
de glicerol apresentaram-se mais flexíveis e resistentes a elongação; dando-se destaque ao filme com 7% de glicerol. Os filmes com 7% de 
Glicerol apresentaram maior umidade (espessura: 0,2093 mm) em relação ao filme com 5% (espessura: 37,7035 mm). Já a solubilidade e a 
opacidade foram menores no filme com 7% (13,38 % de solubilidade, 255,41 Abs x nm de opacidade) e maiores no de 5% (15,06% de 
solubilidade, 269,92 Abs x nm de opacidade).

Conclusão
 O teor de glicerol influenciou, portanto, as características dos filmes no que se refere a solubilidade e opacidade. Verificou-se que o 

aumento na porcentagem de glicerol promoveu uma redução tanto nos valores de solubilidade quanto de opacidade.
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