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RESUMO 

 

RAMÍREZ-LÓPEZ, S. Amido e farinha de cañihua (Chenopodium pallidicaule): 

extração, caracterização e desenvolvimento de filmes biodegradáveis, 2016. 116 

f (Mestrado). Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, 2016. 

O desenvolvimento de materiais biodegradáveis, a partir de biopolímeros, para 

embalagens ou coberturas tem grande interesse para a indústria de alimentos. Na 

elaboração desses materiais, os amidos e as proteínas são muito usados por serem 

abundantes na natureza, de baixo custo e apresentam propriedades de formar filmes. 

A cañihua (Chenopodium pallidicaule), grão alto-andino pouco explorado 

industrialmente, tem altos conteúdos de carboidratos (~58 %) e proteínas (~18 %), e 

apresenta potencial para ser utilizado como matéria-prima na extração de amido 

comercial. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho foi extrair e caracterizar o 

amido de duas variedades de cañihua, Cupi (CC) e Illpa (CI), e selecionar uma dessas 

variedades para o desenvolvimento de filmes a base de amido ou de farinha. Além 

disso, a variedade selecionada foi usada para obter um material rico em amido e 

proteínas, denominado de farinha, que também foi usado para a produção de filmes 

biodegradáveis. Os grãos de cañihua das variedades Illpa e Cupi são muito similares 

na forma e tamanho dos grãos, porém os conteúdos de lipídios e cinzas são maiores 

para CC e o teor de fibras, para a CI. A extração do amido foi feita com solução de 

hidróxido de sódio (0,25 % m/v) e suas características estruturais, físico-químicas e 

funcionais foram determinadas. O rendimento desse processo foi de 

aproximadamente 33 %, e o amido da variedade CC apresentou maiores teores de 

lipídeos. Os amidos de ambas as variedades, observados em microscópio de 

varredura eletrônica, apresentaram superfícies granulares lisas e com formatos 

esféricos de pequeno tamanho (D[3,2] ~ 0,96 m). A distribuição de tamanho de 

partícula, o índice de cristalinidade, os espectros de FTIR, poder de inchamento, 

propriedades óticas e térmicas foram semelhantes, porém o teor de amilose foi maior 

para a variedade CC. Maiores valores de solubilidade e viscosidade (propriedades de 

pasta) foram observados para o amido da variedade Cupi e pode estar associado ao 



 

 

 

 

maior conteúdo de amilose. O amido da cañihua Cupi foi selecionado para a produção 

de filmes, por apresentar maiores teores de amilose e de lipídeos. Na obtenção da 

farinha de CC, usando soluções de NaOH e HCl (0,2 N), o rendimento foi estimado 

em 56 % (g/100 g de grãos). O teor de proteínas na farinha foi de 79 % (g/100 g 

sólidos) em relação ao grão. O alto conteúdo de proteínas favoreceu a formação de 

aglomerados que foram observados nas micrografias da farinha de CC, que 

apresentou diferenças nas propriedades óticas, de pasta e de solubilidade em relação 

ao amido da mesma variedade. Os filmes de amido ou farinha foram obtidos pelo 

método casting com adição de glicerol como plastificante (15 g/100 g de 

macromoléculas). A caracterização da microestrutura permitiu observar as diferenças 

físicas entre os filmes de amido ou farinha de cañihua Cupi, assim como as 

características estruturais foram úteis para explicar o comportamento das outras 

propriedades. Em umidades relativas altas, os filmes de amido ou farinha CC 

apresentam o mesmo comportamento de sorção de umidade e permeabilidade ao 

vapor de água, no entanto, em contato direito com a água (solubilidade e ângulo de 

contato), esses materiais apresentaram comportamento diferentes, sendo que os 

filmes de amido são mais resistentes. As diferenças nas propriedades mecânicas dos 

filmes de amido e farinha foram significativas (p>0,05). O coeficiente de 

permeabilidade ao oxigênio foi menor para os filmes de amido do que para a farinha 

de CC. 

Palavras-chaves: amilose, cristalinidade, propriedades térmicas, kañiwa, filme por 

casting. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

RAMÍREZ-LÓPEZ, S. Cañihua starch and flour (Chenopodium pallidicaule): 

extraction, characterization and development of biodegradable films, 2016. 116 

f. Dissertation (Mestrado). Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

The development of biodegradable materials based on biopolymers, films or 

coatings, have great interest for the food industry. For the production of these 

materials, starches and proteins are widely used because they are abundant in nature, 

have low cost and have films-forming property. Cañihua (Chenopodium pallidicaule), 

high Andean region grain underexplored industrially, has high carbohydrate content (~ 

58 %) and proteins (~ 18 %) contents, and has the potential to be used as raw material 

in commercial starch extraction. In this context, the objectives of this study were to 

extract and characterize starch from two varieties cañihua, Cupi (CC) and Illpa (CI) 

and select a variety to develop starch films. Furthermore, the selected variety was used 

to obtain a rich starch and protein material, known as flour, which was also used to 

produce biodegradable films. Cañihua grains Illpa and Cupi varieties are very similar 

in shape and size, but the content of fat and ash are higher for CC and fiber content 

for the CI. The extraction of starch was performed with sodium hydroxide solution (0.25 

% w/v) and their structural, physicochemical and functional characteristics were 

determined. The yield of this process was approximately 33 %, and CC variety starch 

showed higher levels of lipids. Starches from both varieties observed in scanning 

electron microscope, showed smooth granular surfaces and spherical shapes of small 

size (D3,2 ~ 0.96 μM). The particle size distribution, crystallinity index, FTIR spectra, 

swelling power, thermal and optical properties were similar, but the amylose content 

was higher for CC variety. Higher values of solubility and viscosity of pasting properties 

were observed for CC variety starch and may be associated with higher amylose 

contents. Cañihua Cupi starch was selected to produce films, due to the higher 

amylose and lipid content. CC flour was also extracted with NaOH solution and 

adjusting the pH to 5.0 with HCl (0.2 N) in the protein precipitation step, the yield of 

this extraction process was estimated at 56 %. The protein content of the flour was 79 



 

 

 

 

% compared to this fraction in the grain. The high protein content favors the 

agglomerates formation which was observed in the CC flour micrographs that showed 

differences in solubility, optical and pasting properties. The starch or flour films were 

obtained by casting method with addition of glycerol (15 g/100 g of macromolecules), 

as plasticizer. The characterization of the microstructure allowed observation of 

physical differences between starch or flour films of cañihua Cupi, and also structural 

characteristics were useful to explain the behavior of the other properties. When 

submitted to high relative humidity, films exhibited the same moisture sorption capacity 

behavior and water vapor permeability, however in films were in direct contact to water 

(solubility analysis and contact angle), the behavior of starch and flour films were 

different, being the structures of the starch films most resistant. Differences in 

mechanical properties of starch and flour films were significant (p>0.05). The oxygen 

permeability coefficient was lower for cañihua Cupi starch films than cañihua Cupi flour 

films. 

Keywords: amylose, crystallinity, thermal properties, kañiwa, films by casting. 
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1 Introdução 

A crescente demanda por alimentos frescos de alta qualidade, a necessidade 

de novas técnicas de conservação e armazenamento para a indústria de alimentos, 

conceitos ambientais sobre a redução de materiais de embalagens não degradáveis 

e oportunidades para abrir novos mercados utilizando matérias-primas renováveis são 

fatores que impulsionam estudos e pesquisas sobre filmes biodegradáveis e 

coberturas comestíveis para aplicação na área de alimentos (DHALL, 2012; 

PAVLATH; ORTS, 2009; ROSA; FRANCO; CALIL, 2001; RÓZ; GIESSE, 2003; SHIT; 

SHAH, 2014). 

As proteínas, carboidratos, lipídios ou misturas desses compostos com ou sem 

adição de plastificante podem ser utilizados como matérias-primas renováveis para 

obter filmes ou coberturas comestíveis com propriedades úteis para promover 

proteção física, química e redução da deterioração biológica nos alimentos 

(BOURTOOM, 2008; HAN, 2014). Os filmes e coberturas obtidos a partir de 

biopolímeros têm-se estabelecido como uma nova categoria de material de alto 

potencial, sendo uma tecnologia emergente em constante desenvolvimento e de 

particular importância para as áreas de conservação de alimentos (ASSIS; FORATO; 

BRITTO, 2008).  

Esses materiais agem como uma barreira de proteção à umidade, à 

transferência de gases, às reações de oxidação e infestação de patógenos (DHALL, 

2012; PASCALL; LIN, 2012). Outras características desejáveis dos filmes e coberturas 

são fornecer estabilidade estrutural para evitar danos mecânicos, manter ou melhorar 

os atributos sensoriais e transportar compostos bioativos para aumentar a vida útil dos 

alimentos (HAN, 2003; HURME; SIPILÄINEN-MALM; AHVENAINEN, 2002; 

PAVLATH; ORTS, 2009). 

Os filmes comestíveis a base de amido apresentam baixa permeabilidade ao 

oxigênio, não têm sabor, são inodoros e transparentes e não alteram o sabor, o aroma 

e a aparência do produto (CHIUMARELLI et al., 2010). Entretanto, apresentam alta 

higroscopicidade, constituindo barreiras deficientes à umidade (RHIM; PERRY, 2007). 

Há muitas pesquisas em relação ao desenvolvimento de filmes de diferentes 

fontes de amido, tais como de arroz (DIAS et al., 2010), inhame (MALI et al., 2004), 
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banana (PELISSARI et al., 2013b) e amidos modificados (LÓPEZ; GARCÍA; 

ZARITZKY, 2008), bem como de caracterização das dispersões formadores de filme 

para obtenção de suas propriedades físicas e reológicas (CHEN; KUO; LAI, 2009; 

SILVA-WEISS et al., 2013a; XIE; HALLEY; AVÉROUS, 2012), e avaliação dos efeitos 

dos plastificantes nos filmes (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2014; RODRÍGUEZ et al., 

2006), e incorporação de antioxidantes e antimicrobianos (AVILA-SOSA et al., 2010; 

JIMÉNEZ et al., 2013; REIS et al., 2015) dentre outros. 

Do mesmo modo, há interesse no estudo de desenvolvimento e caracterização 

de filmes a base de farinha de fontes não convencionais, que tem em sua composição 

altos conteúdos de amido e proteínas. Nesses materiais são avaliadas as 

propriedades de permeabilidade e solubilidade (DI PIERRO et al., 2005), propriedades 

mecânicas, de barreiras (RHIM; LEE; NG, 2007) e de molhabilidade (FORATO et al., 

2013), com foco no tipo de ligações cruzadas desenvolvidas (MAKISHI et al., 2013), 

aplicações como embalagem bioativa (ELIZONDO; SOBRAL; MENEGALLI, 2009), 

efeito do tipo e a concentração dos plastificantes (TAPIA-BLÁCIDO; DO AMARAL 

SOBRAL; MENEGALLI, 2011) e adição de óleos comestíveis (VALENZUELA; 

ABUGOCH; TAPIA, 2013). 

Os grãos alto-andinos são recursos importantes na região alto andina, 

destacando-se a quinoa (Chenopodium quinoa), amaranto (Amarantus cruentus) e 

cañihua (Chenopodium pallidicaule), que são ricos em amido e que podem ser usados 

no desenvolvimento de filmes comestíveis (ABUGOCH et al., 2011; ARAUJO-FARRO 

et al., 2010; COLLA; SOBRAL; MENEGALLI, 2006). A cañihua tem alto valor nutritivo 

e ainda não é explorada adequadamente em termos de processamento industrial. Em 

2000, no Peru, foram iniciadas campanhas de incentivos para pesquisas de 

desenvolvimento de produtos e/ou processos de diversas matérias primas, dentre as 

quais a cañihua está incluída (BRACK, 2000; REPO-CARRASCO; ESPINOZA; 

JACOBSEN, 2003). Cerca de 65 % da agricultura peruana depende de recursos 

genéticos nativos (JANCUROVÁ; MINAROVIČOVÁ; DANDÁR, 2009; VALENCIA-

CHAMORRO, 2004), e a utilização desse grão, cañihua, requer propostas de 

caracterizações detalhadas (VILLA et al., 2014) e inovadoras, como desenvolvimento 

de filmes biodegradáveis e/ou comestíveis (SALAS-VALERO; TAPIA-BLÁCIDO; 

MENEGALLI, 2015), para agregar valor ao produto (BRACK, 2000). 
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O projeto foi desenvolvido em três etapas: i) caracterização química e 

morfológica dos grãos de duas variedades de cañihua (Illpa e Cupi), que são as mais 

comercializadas no Perú; ii) Extração, caracterização físico química, estrutural e 

funcional dos amidos das duas variedades de cañihua, sendo selecionada uma 

dessas variedades  para produção de farinha, que também foi caracterizada; iii) 

Desenvolvimento e caracterização quanto às propriedades estruturais, mecânicas e 

de barreira dos filmes biodegradáveis a base de amido ou farinha da variedade da 

cañihua selecionada.  
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2 Objetivo e hipótese 

O objetivo geral foi desenvolver e caracterizar filmes biodegradáveis a base de 

amido ou de farinha de cañihua (Chenopodium pallidicaule), utilizando a técnica 

casting, quanto às suas propriedades físico-químicas, mecânicas e de barreira. 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

 Caracterizar o grão de cañihua das variedades Cupi e Illpa. 

 Extrair o amido de cañihua utilizando hidróxido de sódio como solvente. 

 Determinar as propriedades físico-químicas, estruturais e funcionais dos 

amidos de duas variedades de cañihua. 

 Obter e caracterizar a farinha da variedade selecionada de cañihua. 

 Produzir filmes a base de amido e farinha de cañihua. 

 Caracterizar as dispersões formadoras de filmes, quanto ao pH e às curva 

de fluxo 

 Determinar as propriedades estruturais, de barreira e mecânicas dos filmes 

a base de amido ou de farinha de cañihua. 

A hipótese para este projeto foi que os materiais extraídos da cañihua, amido e 

farinha, podem formar filmes com propriedades físico-químicas, mecânicas e de 

barreira para aplicação como cobertura e/ou embalagem, viabilizando agregar valor a 

essa matéria prima. 

  



23 

 

 

3 Revisão bibliográfica 

3.1 Cañihua (Chenopodium pallidicaule) 

3.1.1 Antecedentes e histórico 

Para as pessoas que vivem no altiplano peruano, desde tempos pré-hispânicos, 

os grãos alto-andinos foram muito importantes para sua subsistência, pela 

contribuição calórica que proporcionam e também pelo elevado conteúdo de proteínas 

de boa qualidade (REPO-CARRASCO; ESPINOZA; JACOBSEN, 2003). A produção 

dos grãos alto-andinos quase desapareceu durante a conquista espanhola devido à 

sua substituição por cultivos de grãos estrangeiros (VALENCIA-CHAMORRO, 2004).  

Entre os grãos alto-andinos destaca-se a cañihua (Chenopodium pallidicaule), 

originaria do Perú e Bolivia, que foi domesticada pela cultura Tiahuanaco no planalto 

do Collao, localizado acima de 3.600 m do nível do mar. Em 1929, Paul Aellen 

identificou e classificou esse grão, que popularmente é conhecido como cañihua (em 

quechua) ou cañahua (em aymara) (APAZA-MAMANI, 2010).  

A cañihua é uma planta herbácea, com altura entre 50 - 60 cm, de período 

vegetativo entre 140 - 150 dias, com cores diferentes (verde-amarelo, roxo-vermelho), 

que dependem da variedade e do período de crescimento (Figura 1).  

Figura 1. Cultivos, plantas e sementes de cañihua (Chenopodium pallidicaule) 

  

Fonte : Apaza-Mamani (2010) 
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A diversificação e a variabilidade genética da cañihua encontram-se no 

altiplano peruano, especificamente nas prefeituras de Melgar, Puno, San Antonio de 

Putina, Lampa e Huancané, departamento de Puno - Perú; (APAZA-MAMANI, 2010). 

Manter a dieta tradicional das pessoas da região andina é parte da sua identidade, 

portanto alternativas que permitam a utilização da cañihua e o aproveitamento do valor 

nutricional é importante para subsistência dessa cultura (TACORA et al., 2010). 

De acordo com Domínguez (2003), a cañihua teve sua maior produção nas 

regiões alto-andinas no ano de 1955, a partir desse ano, a produção desses grãos foi 

decrescente até quase desaparecer. Nas últimas décadas, diversos programas 

políticos e econômicos foram implementados para estimular a produção e aumentar a 

colheita desses grãos. A cañihua tem a capacidade de crescer em solos pobres e 

rochosos, além de sobreviver às condições adversas como secas e geadas, pode ser 

produzida de forma orgânica (KARYOTIS et al., 2003; REPO-CARRASCO et al., 

2009), sendo uma boa alternativa para o comércio. As plantações não precisam de 

pesticidas para seu crescimento e obtenção dos grãos. 

O período de colheita muitas vezes é realizado em várias etapas e o tamanho 

pequeno dos grãos de cañihua dificulta o seu processamento, devido à inexistência 

de processos e equipamentos adequados. Por isso, o Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) executa programas sociais - agropecuários de recuperação de espécies 

nativas em extinção ou subutilizadas, entre os quais destaca-se a cañihua. Nesses 

programas incentivam-se estudos e pesquisas para o aproveitamento integral dessas 

matérias-primas, que podem ser usadas no desenvolvimento socioeconômico e na 

complementação da dieta da população (BRACK, 2000). 

Um artigo no jornal peruano El Comercio (2015) informou que o setor agrário é 

o segundo gerador de recursos, com uma média anual de exportações de 4.724 

milhões de dólares americanos (período 2011 - 2014), sendo o Perú o principal 

produtor mundial de grãos alto-andinos, destacando-se a quinoa da variedade 

Arequipa. Devido ao desconhecimento dos benefícios e a pouca participação no 

mercado nacional, a cañihua é um produto pouco aproveitado. A produção de cañihua 

depende de pesquisas para agregar valor à esse produto. Os estudos encontrados na 

literatura sobre esse cereal referem-se à determinação da composição química (VILLA 

et al., 2014), efeito de duas variedades no processo de extrusão dos grãos (REPO-
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CARRASCO et al., 2009), e desenvolvimento de filmes biodegradáveis a base de 

farinha (SALAS-VALERO; TAPIA-BLÁCIDO; MENEGALLI, 2015) dentre outros. 

3.1.2 Composição química 

O grão de cañihua apresenta forma cilíndrica ou cônica com diâmetro entre 1,0 

- 1,2 mm, é uma boa fonte de proteína, lipídios e, especialmente, de fibra alimentícia 

(Tabela 1) que se compara a cereais como o trigo e o arroz, e não tem saponinas, 

compostos glicosídicos de esteróides ou de terpenos. Os principais componentes são 

os carboidratos (~ 57 - 65 %), cujo conteúdo depende da variedade, e dentre esses 

compostos são contabilizados os açúcares, tais como sacarose (2,6%), glicose (1,8 

%) e maltose (1,7 %), e o amido, que precisa de investigação quanto às suas 

propriedades (REPO-CARRASCO; ESPINOZA; JACOBSEN, 2003).  

Tabela 1. Composição química de cañihua em base seca (Chenopodium 

pallidicaule) (%, m/m) 

Grão 
Cañihua 

Cupia 

Cañihua 

Ramisa 

Cañihua 

Kellob 

Cañihua 

Wilab 
Arrozc Trigoc 

Umidade* 10,37 11,79 10,37 9,61 11,97 12,42 

Proteína 14,41 14,88 17,16 14,70 7,23 9,61 

Lipídios 5,68 6,96 8,21 7,60 2,78 1,95 

Fibra total 11,24 8,18 5,95 8,32 4,6 13,1 

Cinzas 5,03 4,33 3,97 4,06 - - 

Carboidratos 63,64 65,65 64,71 65,32 76,48 74,48 

*Umidade em base úmida. 

Fonte:   Modificado de: a Repo-Carrasco et al. (2009); b Repo-Carrasco et al. (2010); c USDA (2016) 

 

Em relação ao conteúdo proteico, a cañihua tem sido reconhecida pelo seu 

valor nutricional, e contém todos os aminoácidos essenciais em sua composição 

(Tabela 2) (GROSS et al., 1989), sendo que sua qualidade é comparável às proteínas 

do leite. A fração proteica total desse cereal é uma mistura complexa de albuminas, 
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globulinas (41%), prolaminas (28%) e gluteninas insolúveis (31%) (REPO-

CARRASCO; ESPINOZA; JACOBSEN, 2003).  

Tabela 2. Composição em aminoácidos e ácidos graxos, como derivados do 

metil éster, da cañihua (Chenopodium pallidicaule)  

Aminoácidos 
mg/g de 

proteína 
Ácidos Graxos Carbono 

% mistura de 

ester metil 

Ácido aspártico 67,5 Láurico C12:0 1,3 

Ácido glutâmico 169,1 Mirístico C14:0 1,5 

Serina 36,3 Pentadecanoico C15:0 1,2 

Histidina 16,7 Palmitoléico C16:1 0,9 

Glicina 63,5 Palmítico C16:0 22,8 

Treonina 37,2 Linolênico C18:3 1,2 

Arginina 87,4 Linoleico C18:2 39,2 

Alanina 56,8 Oleico C18:1 29,8 

Tirosina 29,0 Esteárico C18:0 0,6 

Fenilalanina 39,8 Nonadecanoico C19:0 - 

Cistina 20,3 11-nonadecenoico C19:1 0,3 

Metionina 21,4 Araquídico C20:0 0,9 

Valina 48,2 Gadoleico C20:1 - 

Isoleucina 37,5 Behênico C22:0 0,3 

Leucina 67,2    

Lisina 58,3 Ác. Graxos saturados  28,6 

Prolina 18,4 Ác. Graxos insaturados  71,4 

Fonte: Modificado de Villa et al. (2014) 
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Embora o teor de lipídios seja relativamente baixo (Tabela 1), a qualidade dos 

ácidos graxos é elevada, observando-se alto conteúdo de ácidos graxos insaturados 

(Tabela 2). Outra importante característica da cañihua é o conteúdo de flavonoides 

presente em suas diversas variedades, com valores médios de 90 mg/100 g, que são 

maiores que os conteúdos médios de 58 mg/100 g encontrados para quinoa INIA-415 

Pasankalla (REPO-CARRASCO et al., 2010). 

3.1.3 Amido de Cañihua 

O amido é o produto da fotossíntese e material de reserva das plantas. Existem 

poucas publicações sobre caracterização ou aplicação da cañihua nos setores 

industriais. Uma das poucas pesquisas foi à avaliação do efeito da extrusão sobre os 

grãos e o farelo da cañihua, encontrando que a umidade de 12% nos grãos 

apresentam melhores característica no grau de gelatinização, densidade, índice de 

expansão e solubilidade em água, enquanto que no farelo maiores tamanhos de 

partícula relacionam-se com melhores propriedades funcionais (REPO-CARRASCO 

et al., 2009). Evidentemente, as propriedades funcionais, tais como solubilidade e grau 

de gelatinização dependem das características do amido presente nos grãos que 

foram submetidos à extrusão. 

3.1.4 Farinha de Cañihua 

A farinha é o pó obtido da moagem dos cereais, sendo uma mistura dos 

compostos nutricionais disponíveis no grão, que facilita o armazenamento e a 

comercialização. A principal forma de consumo da cañihua é torrada e moída, 

recebendo assim o nome de “cañihuaco”, um tipo de farinha integral. O processo de 

torrar os grãos estende a vida útil do produto, que pode ser usado em sopas, bebidas 

e sobremesas (APAZA-MAMANI, 2010).  

As características de farinhas de fontes alternativas como amaranto (Tapia-

BLÁCIDO; SOBRAL; MENEGALLI, 2010), arroz (YU et al., 2012), bananas 

(PELISSARI et al., 2013a) e quinoa (RUALES; VALENCIA; NAIR, 1993) foram 

estudadas. As farinhas também podem ser usadas no desenvolvimento de filmes e 

coberturas comestíveis e quando comparadas ao amido, como matéria-prima, 

apresentam como vantagens maiores rendimentos (g/100 g grãos) e menor custo de 

produção e também proporcionam filmes com menor rigidez (maiores valores de 

elongação/ propriedades mecânicas) do que os de amido, e alguns exemplos 
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conforme foi observado por (PELISSARI et al., 2013b) no desenvolvimento de filmes 

de farinha de banana, por Colla, Sobral, Menegalli (2006) para amaranto, por Dias et 

al., (2010) para arroz e por Salas-Valero, Tapia-Blácido, Menegalli (2015), entre 

outros. 

3.2 Amido: Estrutura e propriedades 

O amido é a principal reserva energética das plantas superiores, e está 

presente em grandes quantidades nos cereais. Os grânulos de amido são formados 

pela mistura de duas macromoléculas principais: amilose e amilopectina.  

A amilose é uma cadeia linear de α - D - glicose, unidas entre si por ligações 

glicosídeas α (1-4) (Figura 2), que podem ter uma conformação helicoidal e interagir 

fisicamente com íons de poliiodo (I5) no interior da dupla hélice apresentando uma 

coloração azul, sendo uma característica útil para a determinação de amilose aparente 

em comprimento de onda 640 - 660 nm (HIZUKURI; ABE; HANASHIRO, 2006). O 

tamanho de sua cadeia depende da origem botânica e pode apresentar de 500 - 6000 

unidades de glicose (MURPHY, 2000). 

Figura 2. Estrutura linear das cadeias de glicose: Amilose  

 

Fonte: Murphy (2000) 

 

Amidos com maior conteúdo de amilose têm a propriedade de formar filmes e 

também podem ser usados em adesivos, géis, espumas, coberturas, embalagens 

biodegradáveis e na indústria farmacêutica (BROOKE ZHAO, 1999). 
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A amilopectina (Figura 3) é uma cadeia linear de α - D - glicose, unidas entre si 

por ligações α (1-4) contendo ramificações com ligações α (1-6), e que também 

apresentam afinidade com iodo, que pode ser determinada em comprimento de onda 

na faixa de 530 - 550 nm (HIZUKURI; ABE; HANASHIRO, 2006). A cadeia ramificada 

da amilopectina apresenta tamanho médio de aproximadamente 20 ou 30 unidades 

de glicose , no entanto o grande número de ramificações desse polímero faz com que 

a molécula de amilopectina seja 1000 vezes maior que a molécula de amilose 

(MURPHY, 2000). As principais aplicações para a amilopectina são como espessante, 

estabilizante de soluções aquosas e adesivos (BROOKE ZHAO, 1999). 

Figura 3. Estrutura ramificada das cadeias de glicose: Amilopectina 

 

Fonte: Murphy (2000) 

 

A proporção amilose / amilopectina difere entre os tipos de amido, mas de 

maneira geral, pode-se considerar uma relação de 25 % de amilose e 75 % de 

amilopectina. Essas moléculas estão “empacotadas” em agregados organizados 

semi-cristalinos e eles formam os grânulos de amido, podendo ser estudados pela 

técnica de difração de raios X (ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). Assim, quando 

os grânulos de amido são aquecidos em presença de água, abrem-se, incham e 

hidratam para iniciar o processo de gelatinização ou perda do ordenamento molecular 

e granular (KRAMER, 2009). O gel produzido não se encontra em equilíbrio 

termodinâmico, e a estrutura cristalina que foi destruída durante o aquecimento, pode 
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ser novamente formada durante o resfriamento. Essa capacidade dos grânulos de 

amido reordenar as estruturas, depois da gelatinização, é conhecido como 

retrogradação (ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). 

3.2.1 Cristalinidade 

A cristalização no grânulo de amido envolve o arranjo de moléculas 

desordenadas ou amorfas para estruturas cristalinas ordenadas, sendo necessário 

inicialmente o arranjo de algumas moléculas de um núcleo estável para o crescimento 

dos cristais (Figura 4); a força motriz para desenvolver esse processo pode ser 

explicado pela energia de Gibbs, que apresenta menores valores no estado de 

equilíbrio. A força para nucleação aumenta com o nível de saturação e a diminuição 

da temperatura debaixo da temperatura de fusão (JOUPPILA; ROOS, 2008). 

Figura 4. Arranjo das regiões cristalinas e amorfas no grânulo de amido: a) 

grânulo com camadas amorfas e semicristalinas, b) esquema da camada 

semicristalina, c) estrutura da amilopectina 

 

Fonte:. Jacobs e Delcour (1998)  

 

Nas regiões cristalinas e amorfas dos grânulos de amido podem ser 

identificadas três tipos de estruturas: (1) região cristalina, (2) região amorfa contendo 

pontos de ramificações que interagem com a região cristalina, (3) uma região 
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misturada entre pontos cristalino e amorfos (ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). O 

padrão de difração de raios X pode ser utilizado para determinar as regiões cristalinas 

e amorfas dos grânulos de amido. A difração origina-se pela interação do feixe 

incidente sobre um obstáculo relacionado com a conformação dos cristais e a 

proporção da estrutura cristalina (SABLANI, 2009). 

Os grânulos de diferentes fontes botânicas podem apresentar um dos três tipos 

de padrão de difração de raios X: A, B ou C (Figura 5). O amido de cereais está 

associado com padrão de difração tipo A, o amido de tubérculos está relacionado 

como padrão de difração tipo B. Os padrões tipo A e B são reconhecidos como 

independentes, mas o tipo C tem sido sugerido como uma mistura dos dois anteriores 

em diferentes proporções (HIZUKURI; ABE; HANASHIRO, 2006). 

Figura 5. Tipos de padrão de difração de raios X em diferentes de produtos 

 

Fonte: Hizukuri, Abe e Hanashiro (2006). 

 

O comprimento das cadeias de amilopectina tem sido explicado como o fator 

principal para as regiões cristalinas. As estruturas tipo A sugerem que são menos 

hidratadas que o tipo B, portanto as condições de formação dos padrão de difração 

estão associadas aos estados de hidratação dessas estruturas (NARA; KOMIYA, 

1983). O tipo A contém 4 moléculas de água para cada 12 moléculas de glicose, 
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enquanto que o tipo B tem 36 moléculas de água (3,6 % tipo A e 25 % tipo B), como 

pode ser observado na Figura 6 (HIZUKURI; ABE; HANASHIRO, 2006). 

Figura 6. Pacotes de hélice dupla (hexágono) de amidos tipo A e B. O lado do 

hexágono é o comprimento da glicose e os pontos são as moléculas de água. 

 

Fonte: 1Imberty et. al., (1988) apud Hizukuri; Abe; Hanashiro (2006). 

 

3.2.2 Gelatinização 

O amido nativo é geralmente indigerível e insolúvel em água fria devido ao 

empacotamento na superfície e no interior do granulo (regiões cristalinas e amorfas), 

porém, quando os grânulos são aquecido em excesso de água, começam a inchar, e 

quebram ligações de hidrogênio e posteriormente as moléculas de água se aderem 

aos grupos hidroxilas do amido, fazendo que amido seja digerível e solúvel. Esse 

processo é conhecido como gelatinização (SABLANI, 2009; XIE; HALLEY; 

AVÉROUS, 2012). 

É necessário considerar que nem todas as combinações de amido, água e 

temperatura envolvem a formação de um gel. Existe um nível mínimo de conteúdo de 

água e determinada faixa de temperatura para atingir o processo de gelatinização, por 

exemplo quando tem-se excesso de água (superior ao 30 %) mas em baixas 

temperaturas conseguimos cozinhar ou gelatinizar o amido, alterando a microestrutura 

da matriz (ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). Enquanto que, a baixos teores de 

umidade (< 25 %) e temperaturas superiores à faixa de gelatinização do amido o 

inchamento dos grânulos é limitado e com o aumento progressivo da temperatura, as 

                                            

1 1Imberty et. al (1988). The double-helical nature of the crystalline part of A starch. J. Mol. Biol. 201, 305. 
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regiões cristalinas eventualmente são destruídas, porém não ocorre a completa 

gelatinização do amido. O nome mais apropriado para esse processo é “fusão do 

amido” (XIE; HALLEY; AVÉROUS, 2012). 

A gelatinização do amido é um processo endotérmico, onde a temperatura do 

início (To) e de temperatura máxima (Tm) variação de entalpia são importantes para a 

caracterização e aplicação dos amidos, e também são parâmetros característicos de 

cada variedade e fonte botânica, como por exemplo temos o amido de arroz e o milho 

com To de 60 °C e 69,2 °C respectivamente (ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). 

Durante a gelatinização o inchamento dos grânulos e a perda da estrutura cristalina 

tem efeito direto sobre a viscosidade da solução ou dispersão, como se exemplifica 

de forma geral na Figura 7 (SABLANI, 2009). 

Figura 7. Mudanças na morfologia e a viscosidade nos grânulos de amido 

 

 

Fonte: a) Eliasson e Gudmundsson (2006); b) Ortega (2008) 

 

O comportamento reológico do gel é atribuído às diferentes proporções de 

amilose e amilopectina presente nos grânulos de amido, que afeta o nível de 

organização molecular, a interação com as moléculas de água e, portanto, o intervalo 

de temperatura de gelatinização (XIE et al., 2009). O conteúdo de amilose tem efeito 

direto sobre as propriedades de pasta (PARK et al., 2013), e o conteúdo de 

amilopectina sobre as velocidades de reorganização estrutural após a gelatinização 

(PAREDES-LÓPEZ; BELLO-PÉREZ; LÓPEZ, 1994). A gelatinização é importante 

porque tem participação sobre as propriedades estruturais e de textura nos alimentos 

o que determina a aceitação do consumidor (SABLANI, 2009). 
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3.2.3 Retrogradação  

Pode-se entender a retrogradação como as mudanças que acontecem durante 

o resfriamento após a gelatinização e o entendimento desse processo é relevante pelo 

fato de afetar a qualidade e aceitabilidade dos produtos alimentícios. O gel começa 

esfriar e eventualmente formam-se novamente os cristais que aumentam a rigidez e 

favorecem a separação de fases entre o polímero e o solvente (sinéreses) 

(ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006). Distinguir a velocidade da formação do novo 

rearranjo ajuda estabelecer que componente do amido está interagindo, sendo que 

reorganizações rápidas da estrutura estão associadas à cristalização das cadeias de 

amilose, e os reordenamentos longos estão da estrutura que necessitam de tempos 

maiores são influenciados por cadeias de amilopectina (KARIM; NORZIAH; SEOW, 

2000; MATALANIS; CAMPANELLA; HAMAKER, 2009). 

Essas mudanças na estrutura do amido gelatinizado afetam as propriedades 

reológicas, aumentando a rigidez e a firmeza desse material, também reduz a 

capacidade de reter água, diminui a digestibilidade do amido e aceitação por parte do 

consumidor (SABLANI, 2009). O controle da taxa de resfriamento e a temperatura de 

armazenamento podem reduzir a retrogradação dos géis de amidos e, melhorar a 

textura deles, como foi descrito por Yu, Ma e Sun (2010).  

3.3 Filmes e coberturas comestíveis  

3.3.1 Definição 

Define-se como “qualquer material usado para envolver (cobertura ou 

revestimento) vários alimentos com o objetivo de aumentar a vida útil do produto que 

possa ser consumido juntamente com o alimento” (PAVLATH; ORTS, 2009). Filme e 

cobertura referem-se a uma fina camada de material que protege a superfície do 

produto (CIOLACU; NICOLAU; HOORFAR, 2014). Porém, considerando o 

mecanismo de proteção, os filmes são secados em estruturas externas e 

posteriormente são usados em alimentos as coberturas são aplicadas diretamente 

sobre o alimento para posterior evaporação do solvente (PASCALL; LIN, 2012). 

O desenvolvimento dos filmes e coberturas comestíveis biodegradáveis surge 

como resposta principal aos desafios, cada vez maiores, das exigências da indústria 

alimentícia por produtos mais naturais, e também atende parcialmente o impacto 
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ambiental gerado pelo aumento e acúmulo dos resíduos de origem plástico 

(DEBEAUFORT; QUEZADA-GALLO; VOILLEY, 1998; VLIEGER, 2003). Novos 

métodos de obtenção de filmes e coberturas estão sendo desenvolvidos. Pareta e 

Ediringhe (2006) utilizaram um eletro-espalhador tipo cone-jet para obter filmes e 

coberturas a base de amido de milho (solução aquosa 5 %). Nesse processo tem-se 

a evaporação rápida do solvente utilizado devido à grande área da superfície de 

contato do equipamento, resultando instantaneamente em filmes. 

Para resolver essa problemática, os filmes e coberturas comestíveis, além de 

serem biodegradáveis, devem reduzir o volume, peso e desperdícios da embalagem, 

controlar a migração de compostos ou moléculas, aprimorar as características 

sensoriais, ter capacidade de transportar compostos bioativos, antioxidantes ou 

antimicrobianos, ter baixo custo entre outros (PASCALL; LIN, 2012; RHIM; PERRY, 

2007). De maneira geral, o filme comestível é produzido a partir de uma mistura de 

biopolímeros ou macromoléculas, plastificante e outros aditivos, obtendo uma 

dispersão formadora de filme (DFF) (HAN, 2014; SILVA-WEISS et al., 2013b). 

3.3.2 Materiais utilizados na obtenção de filmes e coberturas comestíveis  

Os materiais orgânicos podem ser produzidos por plantas, animais ou 

microrganismos mediante reações químicas e usados no desenvolvimentos de filmes 

ou coberturas (STEVENS, 2002). Os polímeros naturais mais abundantes na 

biomassa são polissacarídeos e proteínas, e eles podem ser usados para formar 

embalagem de alimentos, e devem satisfazer, de forma geral, as exigências tais como 

não-tóxico, não-poluente, e de baixo custo (SHIT; SHAH, 2014).  

Os polissacarídeos mais usados na elaboração de filmes são: celulose, 

quitosana, amido e seus derivados ou modificados bem como suas blendas. 

Geralmente os filmes a base de polissacarídeos são hidrofílicos e apresentam baixa 

permeabilidade ao vapor de água (BOURTOOM, 2008). Estas dificuldades para a 

aplicação prática desses materiais podem ser superadas com a adição de lipídios, 

nanopartículas hidrofóbicas ou modificação das estruturas químicas (JACOBS; 

DELCOUR, 1998; LÓPEZ; GARCÍA; ZARITZKY, 2008; ZHANG; REMPEL; 

MCLAREN, 2014). 
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a. Amido 

O polissacarídeo mais usado na formulação de filmes biodegradáveis é o 

amido, por ser abundante na natureza e de baixo custo (AHAMED et al., 1996a; 

MOLAVI et al., 2015). De forma geral, os filmes a base de amido são transparentes, 

sem odor, incolor e sem sabor (JIMÉNEZ et al., 2012; MALI et al., 2004). 

Os filmes de amido com maiores conteúdo de amilose oferecem melhores 

propriedades mecânicas e de barreira frente aos filmes de amilopectina, pela 

orientação linear das cadeias que permitem ser laminadas (JIMÉNEZ et al., 2012; 

RINDLAV-WESTLING; STADINGB; GATENHOLMA, 1998). As mudanças nas 

propriedades mecânicas e de barreira, estão associados ao conteúdo de umidade 

incorporado na estrutura durante o armazenamento e, consequentemente, à 

capacidade da proporção amilose / amilopectina de reter as moléculas de água no 

interior da sua estrutura (CANO et al., 2014). A incorporação de fibras ou quitosana 

nas soluções formadas de filme de amido melhoram suas propriedades mecânicas 

(AVÉROUS; FRINGANT; MORO, 2001; BAN et al., 2006). 

b. Farinha 

As farinhas de diferentes fontes não convencionais têm-se consolidado como 

matéria prima para o desenvolvimentos de filmes e coberturas pelo fato de 

disponibilizar a maioria dos componentes, principalmente amido e proteínas no caso 

de cereais, por ser de baixo custo e oferecer maiores rendimentos de extração 

(PELISSARI et al., 2012; TAPIA-BLÁCIDO; SOBRAL; MENEGALLI, 2010). 

De forma geral, os filmes de farinha apresentaram propriedades de barreira e 

mecânicas (elongação) melhores que os filmes de amido.  Valores de elongação até 

148 % foram obtidos nos filmes comestíveis a base de farinha de amaranto (COLLA; 

SOBRAL; MENEGALLI, 2006), e a solubilidade de filmes otimizados de farinha de 

amaranto foi de 41,9 % (TAPIA-BLÁCIDO; DO AMARAL SOBRAL; MENEGALLI, 

2011). Filmes a base de farinha de arroz apresentaram valores mais baixos de 

permeabilidade ao vapor de água (1,1 x 10-10 g/m.s.Pa) (DIAS et al., 2010), 

comparados aos filmes a base de farinha de bananas (2,7 x 10-10 g/m.s.Pa) 

(PELISSARI et al., 2013b). Na Tabela 3 são apresentadas alguns trabalhos de 

desenvolvimento e caracterização de filmes a base de amido e farinha. 
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Tabela 3. Filmes a base de diferentes macromoléculas com diferentes 

concentrações de glicerol.  

Macromolécula 
Tipo plastificante - 

Concentração (%) 
Referência 

Amido    

Quinoa + Amaranto+ 

LDPE(1) 

--- --- (AHAMED et al., 1996a) 

Quinoa Glicerol 21,2 (ARAUJO-FARRO et al., 2010) 

Milho + Quitosana Glicerol 25 (BAN et al., 2006) 

Milho + 

Montmorillonita 

Glicerol 30 (AOUADA; MATTOSO; LONGO, 

2011) 

Trigo + Quitosana Glicerol 15 (BONILLA et al., 2013) 

Rice + AA(3) + BHT(4) Glicerol 20 (ASHWAR et al., 2015) 

Tapioca + dHG(5) Glicerol 15 - 40 (CHEN; KUO; LAI, 2009) 

Farinha    

Amaranto Glicerol / 

Sorbitol 

20 - 29,5 (TAPIA-BLÁCIDO; DO AMARAL 

SOBRAL; MENEGALLI, 2011) 

Amaranto + PVA(6) Glicerol 20 (ELIZONDO; SOBRAL; 

MENEGALLI, 2009) 

Cañihua Glicerol 20 (SALAS-VALERO; TAPIA-

BLÁCIDO; MENEGALLI, 2015) 

Arroz Glicerol / 

Sorbitol 

20 - 30 (DIAS et al., 2010) 

Banana da terra Glicerol 19 (PELISSARI et al., 2013a) 

1) LPDE: Polietileno de baixa densidade; 2) OE: Óleo essencial; 3) AA: Ácido ascórbico; 4) BHT: Hidroxitolueno 

butilado; 5) dHG: goma de folha hsian-tsao; 6) PVA: Polivinil álcool. 
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c. Glicerol 

Plastificante que reduz as forças intermoleculares entre os polímeros e 

aumenta a flexibilidade dos filmes. Isso é possível pelo aumento do volume livre das 

estruturas, permitindo a mobilidade molecular reduzindo a relação entre a região 

cristalina e a região amorfa, e consequentemente diminui a transição vítrea (BYUN; 

ZHANG; GENG, 2014; HAN, 2014). Na Tabela 3 pode-se observar que a maioria de 

filmes e coberturas a base de amido e farinha utilizam o glicerol como plastificante, 

atuando a nível molecular, interrompendo as ligações de hidrogênio e aumentando a 

distância entre as cadeias dos polímeros (HAN, 2014). A massa molecular do glicerol 

é baixa em relação aos outros principais plastificantes (Tabela 4), o que permite maior 

interação entre as cadeias poliméricas (LAOHAKUNJIT; NOOMHORM, 2004). 

Tabela 4. Principais plastificantes usados na formulação de filmes comestíveis 

Plastificante 
Formula química / 

massa molecular (g/mol) 
Estrutura química 

Xilitol C5H12O5 152 

 

Manitol C6H14O6 182 

 

Glicerol C3H8O3 92 

 

Sorbitol C6H14O6 182 

 

PEG 200 H(OCH2-CH2)4OH 200 

 

PEG: Polietileno glicol 

Fonte: Modificado de Byun; Zhang; Gengn, (2014) 
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As isotermas de sorção dos filmes de farinha de amaranto plastificados com 

glicerol (20 g / 100 g de farinha) apresentam maior disponibilidade de adsorver água 

que os filmes com sorbitol (29 g / 100 g de farinha) (TAPIA-BLÁCIDO; DO AMARAL 

SOBRAL; MENEGALLI, 2011), evidenciando a maior afinidade do glicerol com as 

moléculas de água em comparação com o sorbitol. 

Amido de mandioca e glicerol foram usados para formular filmes, observando-

se alta afinidade à água e propriedades mecânicas pobres (MALI et al., 2005; SOUZA 

et al., 2012). No caso do amido de inhame, foi observado que a permeabilidade ao 

oxigênio dos filmes aumenta com o conteúdo de glicerol (MALI et al., 2004). O uso de 

glicerol e surfactante na elaboração de filmes a base de amido de batata, melhoraram 

sua plasticidade e permeabilidade ao vapor de agua (RODRÍGUEZ et al., 2006). 

3.3.3 Processo de obtenção de filmes biodegradáveis: Casting 

A metodologia utilizada na obtenção dos filmes, a caracterização ou avaliação 

no laboratório e a aplicação industrial são motivos de muitos estudos para o 

desenvolvimento de filmes ou coberturas comestíveis (ROSSMAN, 2009).  

Os filmes podem ser obtidos pelo método casting, que é um processo 

descontínuo que requer a solubilização do polímero e, posteriormente é colocado 

sobre um suporte, com ou sem ajuda de espalhador (Figura 8), e submetido ao 

processo de desidratação para remoção do solvente (HAN, 2014). Neste processo, a 

seleção do solvente é muito importante, e no caso de filmes comestíveis ou 

biodegradáveis os solventes normalmente usados na formulação são água, etanol ou 

suas misturas (ROSSMAN, 2009).  

A evaporação do solvente modifica as cargas de tensão superficial das 

dispersões formadoras de filme e a viscosidade das mesmas; assim, a energia de 

superfície do material onde está depositada a solução pode ter efeitos sobre a adesão 

do filme. A Figura 9 mostra as relações entre as características da dispersão 

formadora de filme, as propriedades do material e os parâmetros do processo. 
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Figura 8. Métodos para a obtenção de filmes biodegradáveis pela técnica 

casting (a) e spreading (b) em laboratório 

 

 

Fonte: a) Dangaran, Tomasula e Qi (2009); b) Kramer (2009) 

 

Figura 9. Efeito da tensão superficial (γL) da dispersão formadora de filme 

sobre a adesão dos filmes no suporte em relação a energia superficial (γS) do 

material 

 

Fonte: (HAN, 2014) 

 

3.3.4 Caracterização dos filmes e coberturas comestíveis 

Para determinar o potencial do material desenvolvido é necessário caracterizá-

los quanto às suas propriedades funcionais, mecânicas e estruturais. Distintas 

técnicas e análises são usadas para avaliar os aspectos de interesses dos filmes 

(Tabela 5). 

a) b) 
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Tabela 5. Resumo dos principais aspectos e análises para avaliação dos filmes 

biodegradáveis. 

Aspecto Análises 

Aparência Homogeneidade e continuidade são características visuais 

facilmente reconhecidas na obtenção dos filmes, como 

também a facilidade de retirada das placas.  

 

Espessura Com a utilização de micrômetros pode-se conhecer a 

espessura dos filmes. 

 

Cor A cor pode ser fornecida na escala CIELab com o uso de 

colorímetros 

 

Afinidade à água Esse aspecto é importante para determinar as aplicações 

dos filmes. A solubilidade dos filmes deve ser avaliada 

simulando as mesmas condições ambientais que serão 

utilizadas e em condições extremas de umidade para 

determinar os limites de aplicação.  

Também a capacidade de sorção, pela determinação das 

isotermas de sorção, permite estabelecer a estabilidade do 

filme em várias condições de umidade. 

As características hidrofílicas também podem ser avaliadas 

pelo ângulo de contato que se forma entre uma gota de água 

e a superfície do filme, essa propriedade é a molhabilidade. 

 

Morfologia e 

estrutura 

O uso de microscopia é extremamente útil para determinar 

a morfologia dos filmes. A microscopia eletrônica de 

varredura e a microscopia de forca atômica são ferramentas 

usadas na caracterização dos filmes. 



42 

 

 

A informação da estrutura em relação às regiões cristalinas 

e amorfas pode ser obtida mediante o uso de difração de 

raios X, o tipo de ligações e grupos funcionais presente na 

estrutura podem ser avaliados com a análise de 

infravermelho com transformada de Fourier. Assim também 

as propriedades térmicas, influenciadas pela estrutura, 

podem ser avaliadas pela calorimetria diferencial de 

varredura. 

 

Propriedades de 

barreira 

A permeabilidade ao vapor de água de acordo com a 

metodologia ASTM, (2010a), e a permeabilidade ao 

oxigênio (ASTM, 2010b), são características importantes 

para a conservação de frutas e vegetais frescos, devido a 

seu processo de respiração onde tem produção de gases e 

vapor de água. Também são importantes para produtos 

ricos em óleos e gorduras, pois minimiza a taxas de 

oxidação. A permeabilidade ao vapor de água pode ser 

associado à degradação de física. 

 

Propriedades 

mecânicas 

A resistência dos filmes pode ser avaliada mediante ensaios 

de tração conforme a metodologia de ASTM (2010c). Essa 

característica é fundamental para decidir o desenvolvimento 

e aplicação dos filmes. 

Fonte: Modificado de  García et al. (2009); e Han (2014). 

  



43 

 

 

4 Material e métodos  

4.1 Materiais 

Os grãos de cañihua (Chenopodium pallidicaule) foram adquiridos no Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), localizado em Puno - Perú, a 3815 metros de 

altitude, com temperatura entre 1,6 - 16,3 °C. Foram selecionadas as variedades de 

cañihua mais comumente encontradas no mercado: Illpa e Cupi. O plastificante 

utilizado foi o glicerol (Synth), os demais reagentes e solventes usados nesse trabalho 

foram de grau analítico. 

4.2 Caracterização da matéria-prima 

4.2.1 Composição centesimal  

Os grãos das duas variedades de cañihua, Illpa e Cupi, foram caracterizados 

pela composição centesimal e morfologia. Os conteúdos de umidade, proteína, extrato 

etéreo, cinzas e fibra foram determinados pelas metodologias gravimétricas descritas 

na AOAC (2000) e detalhadas no Anexo A. 

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

A morfologia dos grãos de cañihua foi obtida por meio de um microscópio 

eletrônico de varredura de bancada Hitachi TM3000 (Tokyo, Japão) a 5 kV com 

ampliações de até 1000x. As amostras foram colocadas sobre uma fita de carbono 

fixadas num suporte de alumínio. As micrografias ajudaram a determinar a morfologia 

dos grãos, avaliar a superfície, a forma e tamanho dos mesmos. Essas informações 

são úteis para o processo de separação e extração de seus componentes. 

4.3 Extração e caracterização de amido e da farinha de cañihua 

4.3.1 Extração dos amidos 

Os grãos de cañihua foram usados para a extração de amido conforme à 

metodologia de Tapia-Blácido, Sobral e Menegalli (2010) e Ahamed et al. (1996b), 

com modificações que são apresentadas no fluxograma da Figura 10. 
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Figura 10. Fluxograma de extração de amido de cañihua. 

 

Fonte: Modificado de Tapia-Blácido; Sobral; Menegalli (2010) e Ahamed et al. (1996b) 

 

As operações usadas na extração do amido a partir dos grãos de cañihua 

foram: 

a. Maceração: os grãos de amido foram colocados em solução de NaOH (0,25 

% m/v) na razão de 1:5 e foram mantidos à temperatura de 5 °C por 24 h.  

b. Moagem: Foi utilizado um liquidificador (Philips, RI2103) durante três 

minutos, à potência máxima, para obter um material com cor creme 

ligeiramente branco.  

c. Separação da fibra: O material obtido da moagem foi separado com 

peneiras de 80; 200 e 270 mesh (0,177; 0,074 e 0,053 mm de abertura) para 

separar as fibras e sementes não moídas da fração líquida. Foi adicionado 

NaOH no resíduo não filtrado, que foi novamente homogeneizado 

(misturador) e peneirado. Esse processo foi repetido 3 vezes (razão 

resíduo:solvente, 1:5).  

d. Decantação: a fração líquida foi deixada em repouso a 5 °C por 6 h e o 

precipitado foi separado.   

e. Centrifugação: o precipitado foi centrifugado a 10 ºC por 20 min com 

velocidade de 6000 rpm, utilizando uma centrífuga refrigerada (Eppendorf 

AG, modelo 5430 R, Alemanha), e o sobrenadante foi descartado. A 

camada cor creme entre o sobrenadante e o precipitado branco do amido 

foi retirado mediante raspagem. 
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f. Neutralização: os sólidos precipitados foram suspensos em água destilada 

e o pH da suspensão foi reduzido com solução de ácido clorídrico (HCl 0,2 

N) até atingir pH 7. 

g. Secagem: a desidratação foi realizada em estufa com circulação de ar 

(Marconi MA035/1, Brasil) à temperatura de 38 °C por 16 - 20 h, obtendo-

se produtos com umidade ao redor de 9%. 

h. Moagem: foi triturado em almofariz e a granulometria foi padronizada em 

peneiras de 100 mesh (abertura de 149 mm) para obter finalmente o amido. 

4.3.2 Caracterização dos amidos 

Os amidos das duas variedades de cañihua, Illpa e Cupi, foram avaliadas 

quanto às suas características estruturais e funcionais. Além da seleção de uma das 

variedades para a produção de filmes. O conhecimento das características do amido 

facilitou a compreensão e discussão das propriedades dos filmes desenvolvidos a 

partir desse material. 

4.3.2.1 Composição químicas e teor de amilose aparente 

Os teores de amilose aparente foram determinados usando a metodologia 

descrita por Kasemsuwan et al. (1995). A composição centesimal foi determinada 

conforme metodologias descritas na AOAC (2000), e apresentadas no Anexo A. Na 

determinação da amilose aparente, amostras de 0,5 g de amido foram dispersas em 

25 mL de dimetil sulfoxido (DMSO, 90 % m/v), colocadas sob agitação em banho de 

água em ebulição por 1 h, e, agitadas por mais 16 h à temperatura ambiente. Os 

amidos foram precipitados com aproximadamente 75 mL de etanol anidro e 

centrifugados a 12000xg por 10 min. Em seguida, os amidos precipitados foram 

novamente dispersos em etanol anidro, filtrados a vácuo, e secos em estufa com 

circulação forçada de ar a 38 °C por 24 h. A afinidade por iodo (AIA) dos amidos 

desengordurados foi determinada usando um autotitulador potenciométrico (716 DMS 

Titrino, Metrohm, Suíça).  

Todas as determinações foram realizadas, no mínimo, em triplicata. O teor de 

amilose aparente (AMap) foi calculado segundo a Equação 1. 
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𝑨𝑴𝒂𝒑 =
𝑨𝑰𝑨

𝟐𝟎%
× 𝟏𝟎𝟎     (1) 

 

Em que AIA = afinidade por iodo do amido integral; 20% = afinidade por iodo 

de amilose pura (TAKEDA; HIZUKURI; JULIANO, 1987). 

4.3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

Essa análise foi realizada conforme descrito na seção 4.2.2, com ampliações 

de 5000x.  

4.3.2.3 Tamanho e distribuição de partícula 

A distribuição do tamanho de partículas foi obtida utilizando um analisador por 

difração a laser (SALD-201V, Shimadzu, Japan). Foi utilizado etanol como solvente 

para dispersar o material. Para melhorar a distribuição dos grânulos da dispersão foi 

usado um banho ultrassom por 3 min (PELISSARI et al., 2012). Foi calculado o 

diâmetro médio de Sauter para cada amido. Essas determinações foram realizadas 

em triplicata.  

4.3.2.4 Difração de raios X 

As análises de difração de raios X foram realizadas utilizando-se um 

difratômetro de raios X RU200B (Rigaku Rotaflex), com anodo de Cu, operando com 

40 kV e corrente de 15 mA. O perfil dos padrões de difração foi realizado no intervalo 

de 2 - 50° com tamanho de passo 0,02° / min (VALENCIA et al., 2015), utilizando-se o 

programa Scion Image software. O cálculo da cristalinidade foi feito de acordo com a 

metodologia de Nara e Komiya (1983), que relaciona as áreas debaixo da curva 

(Figura 11) obtida pela Equação 2: 

 

𝑰𝑪(%) =  
𝑨𝒄

𝑨𝒄+𝑨𝒂
× 𝟏𝟎𝟎     (2) 

 

Em que IC (%) = índice de cristalinidade relativa (%); Ac = área de região 

cristalina; Aa = área de região amorfa. 
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Figura 11. Perfil de difração de raios X e suas respectivas áreas usadas para o 

cálculo de cristalinidade 

 

Fonte: (NARA; KOMIYA, 1983) 

 

4.3.2.5 Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

O equipamento usado foi Spectrum One Perkin Elmes (California, USA), com o 

acessório universal de reflectância total atenuada (UATR). A faixa do espectro 

infravermelho utilizada foi de 4000 a 650 cm-1 com 2 cm-1 de resolução. As amostras 

foram colocados na superfície da célula de análise do equipamento e foram realizadas 

20 leituras (VALENCIA et al., 2015). O software FTIR Spectrum (Perkin Elmer) foi 

utilizado para análise da curvas. 

4.3.2.6 Propriedades óticas  

A cor foi determinada utilizando o Colorímetro HUNTERLAB MiniScan XE Plus 

(USA). Os resultados foram obtidos pela leitura dos parâmetros L*, a* e b*, na escala 

CIELAB, sendo que L* define a luminosidade onde L*=0 corresponde ao preto e 

L*=100 corresponde ao branco. Os parâmetros a* e b* representam: (+a*) vermelho e 

(-a*) verde, (+ b*) amarelo e (-b*) azul. Os valores de cromaticidade (C) e ângulo de 

tonalidade (H) foram calculadas Equações 3 e 4, respetivamente. Antes de cada 

medida o equipamento foi calibrado e as medições foram feitas em triplicata.  
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𝑪 = √(𝒂∗)𝟐 + (𝒃∗)𝟐     (3) 

 

𝑯 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (
𝒃∗

𝒂∗
)      (4) 

 

4.3.2.7 Propriedades de pasta 

Foi utilizado o equipamento Rapid Visco Analyzer (RVA-4, Newport Scientific, 

Austrália) para avaliar as propriedades de pasta seguindo a metodologia descrita por 

Franco et al. (2002). Uma amostra de 3 g de amido de umidade conhecida (ao redor 

de 10 % em base umida) foi pesado e adicionada água destilada (25 g 

aproximadamente). A seleção da programação Standar Analysis 2 do software 

Thermocline for Windows, versão 3.0 foi selecionada para análises das propriedades 

de pasta. Iniciou-se o processo a 50 °C e manteve-se a dispersão a essa temperatura 

por 1 min, aumentando-se a temperatura até 95 °C a uma taxa de aquecimento de 5 

°C / min. A amostra foi mantida a 95 °C por 5 min e em seguida resfriada a uma taxa 

de 6 °C / min até temperatura ambiente ( ̴ 25 °C). 

4.3.2.8 Solubilidade e poder de inchamento 

Os ensaios de solubilidade e poder de inchamento foram realizados seguindo 

a metodologia descrita por Yu et al. (2012), onde 500 mg de amostra seca (< 5 g de 

água / g de matéria seca) foram pesados e misturados e homogeneizados com 20 mL 

de água no tubo de centrifugação. Posteriormente, foram aquecidos até as 

temperaturas de 50, 60, 70, 80 e 90 °C por 30 min em Banho Maria (Marconi MA127, 

Brasil). Após resfriamento, foi feita a centrifugação (Centrifuga Eppendorf AG, modelo 

5430 R) a temperatura ambiente com velocidade de 2600 x g por 15 min. O 

sobrenadante foi colocado em placas de petri para secar a 105 °C em estufa (Marconi 

MA035/1, Brasil) com circulação de ar até peso constante e a solubilidade do amido 

foi calculada pela Equação 5. O precipitado foi pesado em balança analítica 

(Shimadzu AUY222, Japan) para calcular o poder de inchamento pela Equação 6: 
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  𝑺(%) =
𝑾𝒓

𝑾
× 𝟏𝟎𝟎      (5) 

 

  𝑷𝑰(𝒈/𝒈) =
𝑾𝒕

𝑾−𝑾𝒓
      (6) 

 

Em que S é a solubilidade (%), Wr massa do sobrenadante seco (g), W massa 

da amostra (g), PI é poder de inchamento (g de água / g de macromolécula insolúvel) 

e Wt é a massa do precipitado (g). 

4.3.2.9 Propriedades térmicas  

As propriedades térmicas foram obtidas usando-se um calorímetro diferencial 

de varredura (DSC 2010, TA Instrument, UK). Uma massa conhecida de amostra, 

aproximadamente de 2 mg, foi colocada diretamente no porta-amostra de alumínio 

juntamente com 6 μL de água, e foi fechado hermeticamente. Um porta-amostra vazio 

foi usado como referência. As amostras foram mantidas à temperatura ambiente por 

duas horas antes das análises. Foram realizados ciclos de aquecimento e 

resfriamento de 5 a 105 ºC a 5 ºC / min. As temperaturas de transições dos eventos 

térmicos observados foram determinadas da curva de DSC através do software 

Universal Analysis 2000 (TA Instruments). A entalpia associada aos eventos térmicos 

foi determinada por integração numérica da área abaixo do pico de transição térmica 

e foi expressa por g de amido. Foram avaliadas às propriedades térmicas dos amidos 

nativos extraídos como solução alcalina, as mesmas amostras gelatinizadas, foram 

armazenadas por 15 dias a 4 °C para avaliar suas propriedades térmicas de 

retrogradação nas mesmas condições estabelecidas para amidos gelatinizados. A 

porcentagem de retrogradação  foi calculado de acordo à metodologia apresentada 

por Franco et al. (2002). Essa análise foi realizada em triplicata. 

4.3.2.10 Propriedades viscoelásticas de dispersões de amido 

A temperatura de gelatinização e as propriedades viscoelásticas de dispersões 

de amido (4% m/m) de cañihua Illpa e Cupi foram determinadas utilizando-se um 

reômetro de tensão controlada AR 2000 (TA Instruments) com geometria cone-placa 

de aço inoxidável (4º, 60 mm de diâmetro). Foi realizado uma varredura de 
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temperatura entre 25 e 95 °C, com as seguintes condições: gap de1 mm, frequência 

de 1 Hz e deformação oscilatória 1 % (na região de viscosidade linear). Foi utilizado o 

programa Rheology Advantage Data Analysis V.5.3.1 (TA Instruments) para o cálculo 

da primeira derivada que permitiu determinar a temperatura de gelatinização como o 

pico da curva. 

4.3.3 Produção de farinha cañihua 

Na obtenção da farinha de cañihua Cupi, a extração foi realizada de acordo ao 

fluxograma apresentado na Figura 12. As três primeiras operações (maceração, 

moagem e separação) foram descritas na seção 4.3.1, que têm por finalidade remover 

as fibras e ter uma dispersão com concentrações altas dos compostos de interesse. 

A fração líquida obtida, no caso da farinha, teve pH ajustado (valor 5) com solução de 

HCl (0,2 N) para favorecer a precipitação das proteínas em suspensão e conseguir 

extraí-las juntamente com os grânulos de amido. As operações na produção da farinha 

foram: 

Figura 12. Fluxograma de produção de farinha de cañihua 

 

Fonte: modificado Tapia-Blácido; Sobral; Menegalli (2010) 

 

a. Maceração: as sementes foram colocadas em água na razão de 1:5 e foram 

mantidas a 5 °C por 24 h.  

b. Moagem: Foi utilizado um liquidificador (Philips, RI2103), até conseguir a 

formação homogênea de uma pasta cor creme ligeiramente branco. 
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c. Separação: Foram usadas as peneiras de 80 ,200 e 270 mesh para separar 

as fibras e sementes não moídas da suspensão desejada. O processo foi 

feito máximo quatro vezes com soluções frescas de NaOH (0,25% m/v). 

d. pH = 5: O pH da fração líquida foi ajustado para o valor 5 com uso de HCl 

(0,2 N) para favorecer a precipitação das proteínas. 

e. Decantação: O processo foi realizado por precipitação natural, deixando a 

solução a 5 °C por 15 h. O sobrenadante foi removido para neutralizar o 

precipitado. 

f. Neutralização: Para aumentar o pH foi usada uma solução de NaOH (0,25% 

m/v) juntamente com pHmetro até conseguir um pH = 7, com pequenas 

quantidades de água. 

g. Secagem: A desidratação foi realizada em estufa com circulação de ar 

(Marconi MA035/1, Brasil) à temperatura de 38 °C por 16 - 20 h, obtendo-

se umidade ao redor de 10%. 

h. Moagem: foi triturado em almofariz e a granulometria foi padronizada em 

peneiras de 100 mesh (abertura de 149 mm) para obter finalmente a farinha. 

 

4.3.4 Caracterização de farinha 

4.3.4.1 Composição centesimal 

Foi avaliado de acordo com as metodologias AOAC (2000) detalhadas no 

Anexo A. Também foi determinado o conteúdo de minerais macronutrientes: fósforo, 

potássio, sódio, cálcio e magnésio, e micronutrientes: cobre, ferro, manganês e zinco, 

conforme à metodologia descrita em Araujo Nogueira e Souza (2005). 

4.3.4.2 Teor de amido  

Foi realizado de acordo à metodologia apresentada por Pereira e Rossi-Junior 

(1995), 0,5 g de amostra extraída (seja amido ou farinha de cañihua Cupi) com 40 mL 

de álcool (80% m/v) e colocados em banho Maria a 80 °C por 30 min. Depois a amostra 

foi centrifugada a 300xg por 10 min e desprezado o sobrenadante, agregou-se 

novamente álcool (80% m/v) e centrifugou-se. O processo foi repetido três vezes. Em 

seguida, o resíduo foi colocado na estufa a 65 °C até peso constante. Colocou-se 2 
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mL de solução cloreto de sódio (25% m/v) e adicionou-se 2 mL de água depois de 

uma hora de repouso e logo em seguida o material foi autoclavado (121 °C, 1 atm, 1 

h). Adicionou-se 10 mL do tampão acético/acetato (pH = 4,2) e a enzima 

(amiloglucosidade A-3042, Sigma) em banho Maria a 65 °C por 15 h. Transferiu-se 

uma alíquota da solução (100 mL) para ser analisada por colorimetria (500 nm) e 

calculado nas seguintes equações: 

 

𝑮𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝒈) =
𝑨𝒃𝒔𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂−𝑨𝒃𝒔𝒈𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔𝒆

𝑨𝒃𝒔𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐
× 𝑽𝒐𝒍𝒅𝒊𝒍𝒖𝒊çã𝒐  (7) 

 

% 𝑨𝒎𝒊𝒅𝒐 =
𝑮𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝒈)

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒎𝒈)
× 𝟎, 𝟗𝟎 × 𝟏𝟎𝟎    (8) 

 

Em que Voldiluição = 1. Os resultados foram apresentados com base na matéria 

seca  

4.3.4.3 Caracterização complementar 

A farinha também foi caracterizada pelas seguintes análises, descritas 

anteriormente: microscopia eletrônica de varredura (seção 4.3.2.2); tamanho e 

distribuição de partícula (seção 4.3.2.3); difração de raios X (seção 4.3.2.4); 

espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) (seção 4.3.2.5); 

propriedades óticas (seção 4.3.2.6); propriedades de pasta (seção 4.3.2.7); 

solubilidade e poder inchamento (seção 4.3.2.8). 

4.4 Desenvolvimento de filmes a base de amido ou farinha de cañihua  

O desenvolvimento dos filmes foi baseado na metodologia descrita em Araujo-

Farro et al. (2010), Colla, Sobral e Menegalli (2006) e Pelissari et al. (2013b). Os filmes 

foram produzidos pela técnica casting com dispersões formuladas com 4 g de amido 

ou farinha de cañihua/ 100 g de dispersão e glicerol, como plastificante.  

Ensaios prévios no laboratório mostraram que os filmes de amido eram muitos 

quebradiços, mas os filmes de farinha apresentavam maior flexibilidade. Inicialmente, 

foram avaliadas diferentes concentrações de glicerol e a fase para a sua adição no 
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desenvolvimento da Dispersão Formadora de Filmes (DFF). As concentrações de 

glicerol estudadas foram: 0%; 5%; 10%; 15% e 20% (g/ 100 g de macromolécula) e 

sua adição foi considerada em relação ao tempo de aquecimento da DFF a saber: 

início (sem aquecimento); meio (após 15 min de aquecimento a 90 ºC) e final (após 

30 min de aquecimento a 90 ºC). As características avaliadas nos filmes obtidos foram: 

o aspecto visual (seção 4.4.2.1), a manuseabilidade e as propriedades mecânicas 

(seção 4.4.2.12). O tratamento que produziu filmes de amido ou farinha com melhores 

propriedades mecânicas foi selecionado para a produção dos filmes biodegradáveis, 

que foram caracterizados posteriormente. 

4.4.1 Produção de filmes e caracterização da dispersão formadora de filme 

Os filmes a base de amido ou farinha de cañihua foram obtidos conforme 

fluxograma apresentado na Figura 13. Inicialmente, a farinha ou o amido foi disperso 

em água destilada com agitador magnético, por 15 min à temperatura ambiente. Esse 

processo foi realizado para a hidratação dos grânulos de amido e a distribuição dos 

compostos presentes nas macromoléculas. Em seguida, foi adicionada a solução de 

glicerol, com concentração pré determinada em testes preliminares, que foi 

homogeneizada por 15 min. Após a agitação, a dispersão foi aquecida a 90 ± 2 °C por 

30 min, para a gelatinização dos grânulos de amido.  

Figura 13. Procedimento para obtenção de 100 g de DFF de amido ou farinha 

de cañihua 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 



54 

 

 

 

A DFF foi resfriada em ambiente (25 °C) por convecção natural à temperatura 

de 50 °C, e foi transferida para placas de plexiglass de 12 cm x 12 cm, e desidratadas 

em estufa (Marconi, MA035, Brasil) com circulação de ar a 33 °C por 18 h. Ensaio 

prévios mostraram que 50 g de DFF nas placas promoviam a obtenção de filmes de 

100 - 120 μm de espessura. 

Após a secagem, os filmes foram armazenados em ambientes com soluções 

saturadas de brometo de sódio (NaBr ≈ 58 % UR) a temperatura ambiente entre 4 ou 

5 dias. Em seguida, os filmes foram retirados das placas para serem cortados nos 

tamanhos específicos para cada análise de caracterização. 

As dispersões formadoras de filme foram avaliadas quanto ao pH e o seu 

comportamento reológico (curvas de fluxo). O pH dessas dispersões foi determinado 

utilizando-se um potenciômetro digital (PG1400 Gehaka, Brasil) à temperatura 

ambiente (25 °C). 

As propriedades reológicas das dispersões formadoras de filmes foram obtidos 

utilizando-se um reômetro de tensão controlada AR 2000 (TA Instruments) com 

geometria de cilindros concêntricos. As curvas de escoamento (ou reogramas) foram 

determinadas em estado estacionário, em passos múltiplos com rampas de subida-

descida, no intervalo de taxa de deformação de 0 a 100 s-1. Foi utilizado o programa 

Rheology Advantage Data Analysis V.5.3.1 (TA Instruments) para ajustar os modelos 

reológicos (Newtoniano, Lei da Potência, Casson, Herschel-Bulkley) aos pontos 

experimentais para a obtenção das propriedades reológicas da dispersão formadora 

de filme. A temperatura foi controlada através de uma placa “Peltier”, presente nesse 

equipamento. Antes dos testes reológicos, todas as amostras foram mantidas em 

repouso durante 5 minutos, para permitir a relaxação das tensões durante a colocação 

das amostras no reômetro (MORAES et al., 2009).  

4.4.2 Caracterização de filmes comestíveis 

4.4.2.1 Visual 

A primeira avaliação dos filmes foi visual para determinar a homogeneidade, 

continuidade e regularidade de formação da matriz filmogênica, com boa de 

manuseabilidade. 
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4.4.2.2 Espessura 

A espessura foi determinada utilizando-se um micrômetro digital (±0,001 mm, 

Mitutoyo, Japan) com sensor de medida de 6,4 mm de diâmetro, considerando-se a 

espessura do filme como a média de dez leituras em pontos aleatórios. 

4.4.2.3 Propriedades óticas 

Foi realizado conforme o descrito na seção 4.3.2.6 No caso dos filmes, além do 

cálculo dos valores C e H, foi considerado a diferença de cor (Equação 9) comparado 

com um padrão branco (L=94,09; a*=-1,42; b*=-0,81): 

 

∆𝑬 =  √(∆𝑳)𝟐 + (∆𝒂∗)𝟐 + (∆𝒃∗)𝟐     (9) 

 

4.4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura: superfície e interna (criofratura) 

Foi realizada conforme o descrito na seção 4.3.2.2 com aumentos de 3000x. 

Antes de realizar essa análise, os filmes foram cortados em tiras e colocados em 

dessecadores contendo sílica gel por 7 dias à temperatura ambiente. Foram feitas 

micrografias da superfície e também da seção transversal dos filmes. Na visualização 

da estrutura interna, as amostras de filmes foram imersas em nitrogênio líquido para 

serem fraturadas. 

4.4.2.5 Difração de raios X 

Essa análise foi realizada conforme descrito na seção 4.3.2.4. 

4.4.2.6 Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Essa análise foi realizada conforme descrito na seção 4.3.2.5. 

4.4.2.7 Solubilidade 

A solubilidade dos filmes (discos com 2 cm de diâmetro) foi determinada após 

24 horas de imersão em água destilada (50 mL) sob agitação, em uma mesa agitadora 

(Marconi MA141, Brasil) por um período de 24 horas, em temperatura ambiente (25 

°C) (GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1992). A umidade dos filmes foi determinada por 

secagem em estufa a 105 ºC por 24 horas. 
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4.4.2.8 Molhabilidade 

As medidas de ângulo de contato foram obtidas conforme metodologia descrita 

em Forato et al., (2013) sendo utilizado um sistema CAN101 Optical Contact Angle 

Meter (KSV Instruments, Finlândia). Ao redor de 5 μL de água foi gotejado sobre a 

superfície do filme. Os ângulos foram registrados no início e após 5 min de contato 

entre a gota e a superfície do filme por um sistema óptico, sendo que todas as medidas 

foram determinadas digitalmente com o software Attension Theta Versão 4.1.9.8. 

Todos os ensaios foram realizados com ar a temperatura ambiente e os filmes foram 

fixados como fita dupla fase para evitar qualquer tipo de movimentação do filme pela 

gota de água. 

4.4.2.9 Isotermas de sorção 

As isotermas de adsorção de filmes foram obtidas no intervalo de atividade de 

água de 0,114 a 0,855, pelo método estático gravimétrico. Filmes previamente 

armazenados em dessecadores contendo sílica gel por 5 dias, foram depositados em 

diferentes dessecadores contendo soluções saturadas dos seguintes sais: cloreto de 

lítio (LiCl; aw = 0,114), cloreto de magnésio (MgCl2; aw = 0,329), carbonato de potássio 

(K2CO3; aw = 0,443), nitrato de magnésio [Mg(NO3)2; aw = 0,536], nitrito de sódio 

(NaNO2; aw = 0,645), cloreto de sódio (NaCl; aw = 0,762) e cloreto de potássio (KCl, 

aw = 0,855).  

Depois de 21 dias de armazenamento a 25 °C nos diferentes dessecadores, foi 

determinado a umidade dos filmes (base seca). Foram usados os modelos de 

Brunauer, Emmett e Teller (BET), Anderson, de Boer e Guggenheim (GAB), para 

ajustar os pontos experimentais de umidade em função da aw. 

4.4.2.10 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

A permeabilidade ao vapor de água foi determinada conforme o método ASTM 

E96/E96M (ASTM, 2010a). Os filmes foram fixados na abertura interna das células 

contendo sílica gel (~ 0% de UR), que foram colocadas em dessecadores contendo 

água destilada (~ 100%). Os dessecadores com a célula de difusão foram mantidos a 

25 ºC e o vapor de água transferido através do filme e absorvido pela silica gel foi 

determinado pelo ganho de massa do sistema, composto pela célula + filme + silica, 

realizando-se pesagens a cada 24 horas por 7 dias.  
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A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi calculada pela Equação 10.  

 

𝑷𝑽𝑨 =
𝑾𝜹

𝑨𝒑𝒔(𝑼𝑹𝟏−𝑼𝑹𝟐)
     10 

 

Em que δ é a espessura média do filme, A é a área de permeação, que foi 

calculado conhecendo-se o diâmetro interno da célula, (UR1- UR2) diferença entre a 

umidade relativa (%), ps, pressão de vapor de água na temperatura do sistema (25 ºC) 

e W = G/t (g água/ hora) que foi calculada da variação de massa em função do tempo, 

em condição de estado estacionário por triplicata. 

4.4.2.11 Permeabilidade ao oxigênio 

A permeabilidade ao oxigênio foi feita de acordo com a metodologia da ASTM  

D3985-81 (ASTM, 2010b) usando o aparelho Ox-Tran  2/90 (MOCON, dern Control, 

Inc., Minneapolis, MN) à temperatura ambiente e pressão atmosférica. A célula de 

teste foi composta de duas câmaras separadas pelo filme (5 cm2), sendo que uma 

delas continha 100% de oxigênio e a outra 100% de nitrogênio, o que promoveu a 

transferência de oxigênio através do filme para o sensor coulométrico. As medidas 

foram efetuadas quando o fluxo de oxigênio foi estabilizado, indicando que a condição 

de regime estacionário foi alcançada. A permeabilidade foi calculada pela razão entre 

a taxa de transmissão de oxigênio e a pressão de oxigênio no sistema multiplicada 

pela espessura média da amostra. Essas determinações foram feitas em duplicatas. 

4.4.2.12 Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes foram obtidas pelo teste de tração 

(tensão na ruptura, elongação na ruptura e módulo elástico) usando-se um 

texturômetro Icon, atualização do TA.XT2i (TA Instruments), conforme metodologia 

descrita em Sobral et al., (2001). As amostras dos filmes foram cortadas e fixadas em 

uma sonda específica. A distância inicial de separação foi fixada em 100 mm e o teste 

foi realizado com velocidade constante de 0,9 mm/s. A tensão na ruptura (TR, em 

MPa) e a elongação de ruptura (E %) foram obtidas diretamente das curvas de tensão 

versus elongação, e o módulo elástico (ME) foi determinado calculando-se o 

coeficiente angular da parte linear da curva de tensão versus elongação.  
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4.5 Analises estatístico 

Os resultados foram expressos como a média e o desvio padrão. A análise de 

variância (ANOVA) e teste de comparação múltipla de Tukey foram realizados ao nível 

de significância de 5 % para verificar a diferença entre as média. Foi utilizado o 

Statistica Software (V. 7.0, StatSoft. Inc, 2004) para as análises estatísticas e também 

para o ajuste dos modelos de GAB e BET das isotermas de sorção.  
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5 Resultados e Discussão 

5.1 Caracterização dos grãos de cañihua 

5.1.1 Composição química 

Os grãos da cañihua variedade Illpa e Cupi foram caracterizados quimicamente 

e os resultados são apresentados na Tabela 6. Foram observados diferenças 

significativas no conteúdo de extrato etéreo, fibra cru e cinzas entre as variedades 

avaliadas. As baixas umidades das amostras são típicas em cereais e sementes, 

característica da rigidez e compactação física da sua estrutura. O conteúdo de 

carboidratos e proteínas não apresentaram diferença estatística entre as duas 

variedades avaliadas, porém foram maiores que os valores encontrados na literatura 

(REPO-CARRASCO et al., 2009; VILLA et al., 2014) (Tabela 1). 

Tabela 6. Resultados da composição química em base seca dos grãos de 

cañihua variedade Illpa e Cupi 

Composição Cañihua Illpa Cañihua Cupi 

Umidade* 6,43 ± 0,01a 5,98 ± 0,18a 

Carboidratos** 58,69 ± 0,40a 58,43 ± 0,09a 

Lipídios  0,62 ± 0,01a 3,67 ± 0,05b 

Proteína bruta 20,77 ± 0,59a 19,67 ± 0,24a 

Fibra bruta 11,84 ± 0,21a 9,77 ± 0,18b 

Cinzas 4,30 ± 0,02a 4,97 ± 0,08b 

* Base úmida; ** Calculado por diferença. 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não são diferentes significativamente (p> 0,05). 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A norma técnica peruana define os limites dos valores na composição química 

para a comercialização da cañihua, sendo o valor máximo de 12,4 % e 5,9 % para 

umidade e cinzas, respectivamente, e valores mínimos de 13,1 %; 3,5 % e 4 % para 

o conteúdo de proteínas, extrato etéreo e fibra bruta respectivamente (INDECOPI, 
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2014). O conteúdo de lipídio da cañihua Cupi foi maior que da cañihua Illpa, no entanto 

para as duas amostras, esse teor foi menor que o valor obtido por Repo-Carrasco et 

al. (2009) e Repo-Carrasco et al. (2010). Os conteúdos de fibra bruta e cinzas também 

foram diferentes entre as duas variedades avaliadas e relativamente altos quando 

comparados com Villa et al. (2014). O alto conteúdo de fibra ao redor das sementes 

podem ser explicados como um mecanismo de proteção da planta frente as condições 

adversas (KOYRO; EISA, 2008), assim como o alto teor de cinzas pode estar 

relacionado com o conteúdo de minerais dos solos onde crescem, como foi observado 

por Karyotis et al. (2003) para grãos de quinoa. Os carboidratos e proteínas, sendo os 

principiais compostos da cañihua, são os responsáveis pelas propriedades funcionais 

na formulação dos filmes biodegradáveis. 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

A observação microscópica mostra que as sementes de cañihua tem forma 

circular ou elipsóide (Figura 14) coincidindo com as descrições realizadas por Apaza-

Mamani (2010). Essa característica é similar aos grãos de quinoa observados por 

Abugoch (2009). As sementes estão rodeadas por uma camada de material celulósico 

e isto explica o alto conteúdo de fibra bruta na análise de composição centesimal 

(Tabela 6). Essa camada fibrosa dificulta a extração dos componentes dos grãos e o 

processamento dos mesmos para a obtenção de farinha.  

A superfície das sementes, sem a camada celulósica externa, apresenta uma 

camada celulósica rugosa interna fortemente unida a estrutura da semente (Figura 

14). Nesta estrutura pode ser observado, de maneira isolada ou solta, alguns grânulos 

de amido intactos ou quebrados. Na superfície das sementes de cañihua foram 

observados os grânulos de amidos de maneira compactada em blocos de forma 

irregular e aleatória. 

O alto conteúdo de fibra externa (de fácil remoção) e interna (fortemente 

aderida à superfície da semente) tem a capacidade de hidratação e isso foi 

aproveitado durante a etapa de maceração, com posterior moagem úmida das 

amostras para facilitar a retirada da estrutura celulósica na extração dos compostos, 

amido e farinha, para o desenvolvimento dos filmes. 
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Figura 14. Micrografias eletrônica de varredura dos grãos de cañihua Illpa (a) e 

Cupi (c) e de suas superfícies (b - d), respectivamente. 

a) 

 

c) 

 
b) 

 

d) 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2 Caracterização de amido 

5.2.1 Amidos de cañihua: Illpa (CI) e Cupi (CC) 

Os amidos foram caracterizados quanto as propriedades morfológicas, 

estruturais, físico-químicas, térmicas, reológicas e de pasta. 

5.2.1.1 Composição química e teor de amilose aparente 

Os resultados de composição química são apresentados na Tabela 7. Os 

valores no conteúdo de carboidratos e teor de amilose aparente foram maiores para 

a CC (p<0,05), enquanto que CI apresentou maiores valores nos conteúdos de 

proteínas e cinzas. O teor de amilose aparente, é baixo em comparação com o amido 

de arroz (até 29,8 %) (TUKOMANE; VARAVINIT, 2008), e está no intervalo dos 

valores encontrados para grãos alto-andinos como o amaranto e quinoa (7,8 e 12,2 % 

respectivamente) (QIAN; KUHN, 1999).  
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Tabela 7. Composição centesimal e teor de amilose aparente dos amidos de 

cañihua Illpa e Cupi  

Análises C. Illpa C. Cupi 

Umidade (%) 10,73 ± 0,45a 10,93 ± 0,10ª 

Proteínas (%) 3,72 ± 0,30ª 1,24 ± 0,06b 

Carboidratos (%) 83,94 ± 0,21ª 86,90 ± 0,21b 

Lipídios (%) 1,14 ± 0,15ª 1,74 ± 0,13ª 

Fibra cru (%) 0,23 ± 0,02ª 0,61 ± 0,20ª 

Cinzas (%) 1,95 ± 0,01ª 1,01 ± 0,16b 

Teor de amilose aparente (%) 11,85 ± 0,15a 13,90 ± 0,35b 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p>0,05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

Os grânulos dos amidos são iguais para as duas variedades (Figura 15) e são 

de tamanho regular e geralmente de forma esférica ou poliédrica. Resultados similares 

foram observados por Qian; Kuhn (1999) para os grânulos de amido de quinoa e 

amaranto.  

As duas variedades de cañihua apresentam grânulos muito pequenos, 

conforme descrito por Abugoch (2009). Os amidos com tamanhos pequenos precisam 

de altas taxas de energia para quebrar a estrutura física e liberar seus compostos 

estruturais, e geralmente são utilizados em formulação de molhos, produtos de textura 

suave (similares as gorduras) ou na incorporação de filmes (LINDEBOOM; CHANG; 

TYLER, 2004)  

5.2.1.3 Tamanho e distribuição de partícula  

Os grânulos de amido apresentam praticamente o mesmo tamanho de 

partícula, entre 0,75 - 1,0 μm, aproximadamente. Os diâmetros médio de Sauter, D[3,2], 

para os grânulos de amidos de cañihua Cupi e Illpa foram estimados em 0,980 ± 0,004 
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μm e 0,940 ± 0,005 μm, respectivamente. Estes amidos são muitos menores que os 

amidos de mandioca (3 - 30 μm), de milho (3 a 100 μm), de trigo (̴ 30 μm), de batata 

(40 a 100 μm) (LE CORRE; BRAS; DUFRESNE, 2010) e amidos de diversas 

tuberosas (10 a 60 μm) (LEONEL, 2007). Para as duas amostras observou-se uma 

distribuição monomodal assimétrica (Figura 16), e são consideradas como muito 

pequenas por terem diâmetros menores que 5 μm (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 

2004). Os grânulos de amido com distribuição monomodal permite obter melhor 

dispersão, e incorporação homogênea em matrizes aquosas que podem ser usadas 

na formação de filmes (ARAUJO-FARRO et al., 2010) 

Figura 15. Micrografias eletrônica de varredura dos grânulos dos amidos de 

cañihua Illpa (a - b) e Cupi (c - d) 

a) 

 

c) 

 
b) 

 

d) 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

A aplicação de ultrassom (3 mim) à dispersão ajudou a distribuir eficientemente 

os grânulos aglomerados, as repetições das medições realizadas foram mais 
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precisas. O tamanho de partícula corrobora com os resultados de microscopia 

eletrônica de varredura e valores similares foram reportados por Tang; Watanabe; 

Mitsunanga (2002) para grânulos de amido de quinoa.  

Figura 16. Distribuição e tamanho dos grânulos de amido de cañihua das 

variedades Cupi e Illpa 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.1.4 Difração de raios X 

Os padrões de difração de raios X do amido de cañihua das duas variedades 

foram similares ao comportamento de tipo A (Figura 17). Os picos encontrados em 2θ 

são: 15,6°; 17,6°; 18,4°; 20,5° e 23,4°. O padrão de difração tipo A está associado ao 

amido de cereais, com exceção das variedades com alto teor em amilose, as cadeias 

curtas de amilopectina e à presença de ácidos orgânicos e alcoóis solúveis em água 

(ELIASSON; GUDMUNDSSON, 2006).  

Em 2θ igual a 20,5° tem-se o pico característico do complexo amilose - lipídeo 

(Figura 17), que foi descrito por Tang; Watanabe; Mitsunaga (2002) nos estudos com 

a quinoa e outras sementes. A estrutura cristalina está relacionada com as estruturas 

empacotadas da hélice de amilopectina, enquanto que os pontos de ramificações 

estão associados às regiões amorfas (JACOBS; DELCOUR, 1998). Os índices de 
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cristalinidade, calculados de acordo Nara e Komiya (1983) foram de 31,90  ± 0,29 % 

e 31,76 ± 4,52 % para as cañihuas Illpa e Cupi, respectivamente, não sendo 

observada a influência da variedade.   

Figura 17. Padrão de difração de raios X dos amidos de cañihua Illpa e Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os valores de cristalinidade são importantes para determinar o nível de 

organização das cadeias de glicose e na Tabela 7 observa-se valores baixos de 

amilose aparente, portanto é de esperar altos valores de amilopectina que podem 

influenciar no grau de cristalinidade. Os altos valores de cristalinidade encontrados 

estão associados à organização das cadeias de amilopectina (WATANABE et al., 

2007). Alta porcentagem de cristalinidade não permite ter soluções com altas 

viscosidades pela pouca presença de moléculas de água na estrutura organizada de 

glicoses (Figura 6), alta rigidez da sua estrutura e no caso de grãos alto-andinos pelas 

cadeias curtas de amilose e amilopectina. Esses padrões de difração de raios X, tipo 

A com alta cristalinidade, foram encontrados também em amaranto e quinoa, e está, 

associado com amidos que contem altas proporções de amilopectinas de cadeias 

curtas (QIAN; KUHN, 1999). 
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5.2.1.5 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

A região de infravermelho utilizado (600 - 4000 cm-1) foi útil para determinar as 

vibrações fundamentais e a estrutura rotacional vibracional da amostra dos amidos de 

cañihua. Os picos reportados nas bandas menores (1000 cm-1) fazem referência à 

“impressão digital” dos anéis de glicose (piranose) (OYEYINKA et al., 2015) típico dos 

amidos (Figura 18). Entre as bandas 2800 - 3000 cm-1 observa-se um pico devido às 

vibrações das ligações C-H, relacionadas à região de estiramento entre os elementos 

C e H. Também observou-se um pico ao redor da banda 1646 e outro pico largo na 

faixa de 3000 - 3600 cm-1, ambas vibrações relacionadas às ligações (H-O-H) e  

aminas C=NH (amida II), de maneira similar observou-se um pico na banda 1650 cm-

1 devido às ligações C=O que pertencem à amida I (BERGO; MORAES; SOBRAL, 

2013).  

Figura 18. Espectro infravermelho de amido das cañihuas Illpa e Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Foram observados três picos no intervalo de 1650 - 1240 cm-1 para todas as 

amostras, sendo que a banda localizada ao redor de 1240 cm-1 corresponde a ligações 

C-N (amida III), a banda 1360 cm-1 é devido as vibrações do grupo alcoólico primário 

–OH e o pico ao redor da banda 1540 cm-1 está relacionado com as ligações  N-H 

(amida II), de maneira similar observou-se um pico na banda 1650 cm-1 que pode ser 
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explicado pelas vibrações das ligações das moléculas de água (ZENG et al., 2011). 

Observou-se um pico característico em 2920 cm-1 na região de 2750 a 3000, que pode 

ser atribuído ao estiramento das ligações C-H. Oyeyinka et al. (2015) reportaram que 

a relação amilose/amilopectina pode influenciar na transmitância do amido nesta 

região (2800 - 3000 cm-1)e que a intensidade do pico poderia ser relacionada com 

essa razão, sendo que, quanto maior o teor de amilose maior a intensidade do pico. 

Desta forma, na Tabela 7 tem-se que o teor de amilose foi significativamente diferente 

para a variedade Cupi e verificou-se maior intensidade de picos no espectro FTIR 

(Figura 18).  

5.2.1.6 Propriedades óticas 

Os resultados das propriedades óticas são apresentados na (Tabela 8). Não foi 

encontrado diferença nos parâmetros H da escala CIELab para os amidos, mas foi 

observado diferenças para os valores de L*, a*, b* e cromaticidade (C*) entre os 

amidos das duas variedades de cañihua. No entanto, o valor de H relaciona os 

parâmetros a* e b*, que são diferentes, mas os ângulo de tom são iguais, porém 

apresentam diferença no brilho do mesmo (C*).  

Tabela 8. Propriedades óticas dos amidos extraídos de cañihua variedade Cupi 

e Illpa 

Amostra L* a* b* C* H 

Illpa 80,49 ±0,02a  0,83 ±0,04a 4,77 ±0,04a 4,84 ±0,02a 1,40 ±0,01a 

Cupi 87,63 ±0,36b -0,70 ±0,07b 4,69 ±0,56b 2,01 ±0,04b 1,31 ±0,03a 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p > 0.05).  

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

As diferenças na cor dos amidos estão associadas à pureza do composto e 

podem ser explicados pelas diferenças na composição das sementes para cada 

variedade (Tabela 6), impurezas presente na amostra, presença de pigmentos ou erro 

na preparação da amostra. Extrações alcalinas de amido em sementes de amaranto 

foram avaliadas por Villarreal, Ribotta, Iturriaga (2013), que encontram valores de L* 
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= 89,28; a* = -0,25 e b* = 2,58, que são próximos aos parâmetros de cor da cañihua 

Cupi. A cor do amido pode influenciar na aparência final dos filmes elaborados. 

5.2.1.7 Propriedades de pasta 

A viscosidade é a resistência dos fluidos à deformação frente à aplicação de 

uma força. Em presença de água e aumento de calor, o amido forma uma pasta que 

pode ser caracterizada pela resistência ou viscosidade. Os perfis das propriedades de 

pasta dos amidos são apresentado na Figura 19.  

Figura 19. Perfil de viscosidade nas propriedades de pasta dos amidos de 

cañihua Illpa e Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Observa-se que o amido da cañihua Cupi apresenta maiores valores de 

viscosidades máxima e final quando comparados aos valores obtidos para o amido da 

cañihua Illpa. No entanto, não foi observada diferença significativa (p<0,05) (Tabela 

9) para a viscosidade a 95 °C (Hold). As baixas temperaturas de pasta (PT) estão 

associados à estabilidade frente ao calor. Como o amido da cañihua Cupi apresenta 

menor valor de PT do que o amido da cañihua Illpa, pode-se dizer que o amido da 

cañihua Cupi absorve a energia sem incremento da temperatura, oferecendo maior 
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resistência ao tratamento térmico. Essa característica pode ser utilizada em processos 

que precisam pouca modificação da temperatura no produto.  

Os valores de Breakdown são associados com estabilidade ao cisalhamento 

(QIAN; KUHN, 1999). O amido da cañihua Illpa apresentou menores valores de 

breakdown que o amido da cañihua Cupi por tanto maior estabilidade ao 

cisalhamento, e o perfil de viscosidade observado para a amostra Illpa apresentou 

menores variações de viscosidade. 

O tempo necessário para atingir o máximo valor de viscosidade (Peak) foi 

similar para as duas variedades de cañihua. Também é importante observar que os 

valores de set back foram diferentes entre as duas variedades, sendo maior para a 

cañihua Cupi. Esse valor está associado ao processo de retrogradação inicial das 

cadeias de amilose. Os valores das propriedades de pasta para os amidos de cañihua 

são mostrados na Tabela 9. 

Tabela 9. Propriedades de pasta dos amidos de cañihua Illpa e Cupi 

Propriedades Cañihua Cupi Cañihua Illpa 

Peak (cp) 3448,0 ± 27,0a 2558,0 ± 10,0b 

Hold (cp) 2527,5 ± 17,5a 2342,5 ± 34,5a 

Breakdown (cp) 920,5 ± 9,5a 215,5 ± 24,5b 

Final (cp) 3953,5 ± 59,5a 3134,0 ± 21,0b 

Setback  1426,0 ± 42,0a 791,5 ± 13,5b 

PeT (min) 9,8 ± 0,1a 10,5 ± 0,1a 

PT (°C) 66,6 ± 0,2a 79,3 ± 0,3b 

PT = Temperatura de pasta; Peak= Máxima viscosidade; Hold= Viscosidade a 95 °C, associada a 

viscosidade média; Final = Viscosidade final a 50 °C; Breakdown = (Peak-Hold); Setback = (Final-Hold); 

PeT = Tempo para atingir a máxima viscosidade. Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro 

não são diferentes significativamente (p > 0,05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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A estrutura debilitada do grânulo de amido por ação do calor facilita a entrada 

de moléculas de água, que interagem com a estrutura ramificada da amilopectina e 

também solubiliza parcialmente as cadeias de amilose. Lindeboom (2005) encontrou 

uma relação negativa entre os conteúdos de amilose e parâmetros de viscosidade 

para amido de quinoa. De acordo com a descrição feita por Abugoch (2009), as 

cadeias de amilose/amilopectina dos grãos de alto-andinos, como a quinoa e 

amaranto, são curtas, o que pode explicar os baixos valores de viscosidades 

observados para os amidos de cañihua (LINDEBOOM, 2005; ORTEGA, 2008). Os 

amidos com grau de polimerização maior, isto é, com cadeias longas contribuem mais 

para a interação com as moléculas de água e para a maior viscosidade (peak e final) 

da pasta (QIAN; KUHN, 1999). 

5.2.1.8 Solubilidade e poder de inchamento 

Foi quantificado a fração do amido solúvel em água e a capacidade de reter 

água em diferentes temperaturas (Tabela 10). O aumento da temperatura aumenta de 

maneira significativa os valores de solubilidade em água de ambas variedades dos 

amidos estudados, relacionado à progressiva gelatinizacão das amostras 

(LINDEBOOM, 2005). A variedade de cañihua influenciou significativamente (p<0,05) 

a solubilidade dos amidos (Tabela 10). Os valores de solubilidade dos amidos de 

cañihua são similares ao amido de quinoa (7,5%), mas é relativamente baixo em 

comparação ao amido de milho (25%) (AHAMED et al., 1996b).  

A solubilidade do amido é consequência da lixiviação da amilose na solução e 

o poder de inchamento é limitado por esse polímero, sendo que a retenção das 

moléculas de água no grânulo de amido é principalmente influenciada pela estrutura 

ramificada da amilopectina (LINDEBOOM, 2005). As cadeias de amilose e 

amilopectina da quinoa tem baixo grau de polimerização, i. e., são curtas (TANG; 

WATANABE; MITSUNAGA, 2002), e as mesmas características podem explicar os 

valores relativamente baixos de poder de inchamento e solubilidade observados para 

a cañihua. A solubilidade é maior na variedade Cupi, o que pode estar associado ao 

maior conteúdo de amilose de cadeias curtas presente nessa variedade. E esse valor 

é confirmando com os valores de amilose aparente (Tabela 7).  

O poder de inchamento é diferente quando a temperatura empregada não é 

maio que a temperatura de gelatinização. Após a gelatinização, os valores de poder 
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de inchamento são iguais e também são baixos para as duas variedades avaliadas. 

Essas características dos amidos, solubilidade e poder de inchamento são 

importantes no processamento, mas os diversos tratamentos térmicos podem 

modificar a estrutura e propriedades das cadeias do amido afetando a solubilidade ou 

a capacidade de reter água  (RUALES; VALENCIA; NAIR, 1993). 

Tabela 10. Efeito da temperatura sobre a solubilidade em água e poder de 

inchamento dos amidos de cañihua Illpa e Cupi 

(°C) 

Solubilidade (%) Poder de inchamento (g/g) 

Illpa Cupi Illpa Cupi 

50 3,48 ± 0,08a; x 4,28 ± 0,33a; x 4,30 ± 0,04a; x 4,68 ± 0,19a; y 

60 4,51 ± 0,21ab; x 9,05 ± 0,03b; y 7,82 ± 0,04b; x 8,00 ± 0,43b; y 

70 5,6 ± 0,07ab; x 11,2 ± 0,81bc; y 7,95 ± 0,19b; x 9,41 ± 0,78c; y 

80 6,83 ± 0,11bc; x 12,02 ± 0,14c; y 8,18 ± 0,16b; x 8,94 ± 0,57b; x 

90 8,77 ± 0,70c; x 13,23 ± 0,08c; y 9,18 ± 0,15c; x 9,52 ± 0,42bc; x 

Letras a, b, c = avaliam o efeito da temperatura na mesma variedade; letras x, y = avaliam o efeito do tipo 

de amostras na mesma temperatura para cada análise. Médias seguidas pela mesma letra não são 

diferentes significativamente (p>0,05). 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Diante dos resultados apresentados para a caracterização dos amidos de 

cañihua Illpa e Cupi, optou-se pela variedade Cupi, que foi selecionada para 

elaboração dos filmes biodegradáveis, pelos maiores valores de amilose aparente e 

solubilidade. 

Foram realizadas caracterizações adicionais foram realizadas para o amido de 

cañihua Cupi, quando ao rendimento (33,25 ± 4,15 %), pureza do amido (95,34 ± 0,55 

%) e conteúdo de minerais. Ressalta-se que a pureza do amido foi determinado pelo 

método enzimático e que nesta metodologia pode-se fazer a lavagem prévia das 

amostras para remover as impurezas ou outras frações que podem interferir nos 

resultados, porém para amostra rica em amido essa etapa não é necessária. 
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Observou-se que a lavagem retira entre 7 - 9 % de amido presente na amostra, i. e., 

a pureza do amido de cañihua Cupi considerando o lavagem foi de 88,54 ± 3,42 %. 

Ainda assim, o conteúdo do amido extraído com hidróxido de sódio é alto e está 

acordo com a legislação brasielira (BRASIL, 1978)  

5.2.1.9 Propriedades térmicas  

As mudanças ou as transformações físicas pela ação do calor para cada tipo 

de amido podem ser avaliadas por calorimetria diferencial de varredura e os 

resultados dessa análise são obtidos por meio de curvas de fluxo de calor em função 

da temperatura (Figura 20).  

Figura 20. Termograma dos amidos nativos e armazenados (4 °C por 15 dias) 

de cañihua Illpa e Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Na análise estatística, as amostras de amido de cañihua Illpa e Cupi não 

diferiram significativamente nas propriedades térmicas avaliadas e também no perfil 

de retrogradação (Tabela 11). O ordenamento inicial das estruturas do amido é 

destruído de maneira irreversível pela ação do calor (gelanitização). As amostras de 

amido nativo de cañihua apresentaram valores de temperatura de gelatinização e de 

C. Cupi 

C. Illpa 
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entalpia similares (Tabela 11). Esses resultados corroboram com os obtidos por Qian 

e Kuhn (1999) na análise térmica de amido de quinoa (com temperatura de 

gelatinização de 64 °C e entalpia de 1,66 J/g). A temperatura de gelatinização do 

amido de amaranto (74 °C), obtida pelos mesmos autores, foi maior que os valores 

determinados para os amidos de cañihua e de quinoa (Tabela 11). 

O intervalo de temperatura de gelatinização (Tfinal - Tinício) para o amido de 

cañihua é maior para a variedade Illpa (25 °C) que a cañihua Cupi (22 °C), e o amido 

gelatinizado das duas variedades, após o armazenamento por 15 dias a 4 °C 

apresentou comportamento similar na retrogradação. Franco et al. (2002) avaliaram o 

efeito de armazenamento a 4 °C por 7 dias nos amidos de trigo (com conteúdo de 

amilose aparente entre 27,2 - 28,7 %) e obtiveram porcentagem de retrogradação 

(entre 32,8 - 44,7 %) menor que os valores da Tabela 11.  

Tabela 11. Propriedades térmicas dos amidos nativos e géis armazenados de 

cañihua Illpa e Cupi  

Amostra 

Amidos nativos (gelatinização) 

Retrogra- 

dação (%) 

Inicial (°C)N.S Pico (°C) N.S ΔH (J/g)*N.S.  

Illpa 54,55 ±0,48 63,12 ±0,21 11,65 ±0,27  

Cupi 55,74 ±0,30 63,04 ±0,17 11,60 ±0,05  

 Amidos armazenados a 4 °C por 15 dias (retrogradação)  

Illpa 34,05 ±0,02 45,20 ±0,47 8,53 ±0,15 73,32 

Cupi 35,79 ±3,10 45,98 ±0,73 8,30 ±0,41 71,82 

*Cálculo em base seca; N.S.: Não significativo 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

O efeito da velocidade de armazenamento nas propriedades de textura dos 

amidos gelatinizados foi estuados por Yu, Ma e Sun (2010), que verificaram que a 

partir do dia 4 de armazenamento a 4 °C as variações de entalpia são as mesmas 
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para todas as amostras independente da taxa de resfriamento. Esse comportamento 

similar pode ser explicado pela formação de estruturas cristalinas uniformes de 

amilopectina (MATALANIS; CAMPANELLA; HAMAKER, 2009). 

5.2.1.10 Varredura de temperatura em cisalhamento oscilatório 

O comportamento das curvas obtidos nos ensaios de varredura de temperatura 

(cisalhamento oscilatório) para as dispersões de amido (4% m/m) em água pode ser 

observado na Figura 21. O comportamento similar dos módulos de armazenamento 

(Gꞌ) em função da temperatura para as duas amostras pode ser explicado por fatores 

como o tamanho e distribuição de partícula (Figura 16) e também pela organização e 

proporção das estruturas cristalinas dos grânulos de amido (Figura 17) conforme 

descrito por Abugoch (2009) para o amido de quinoa. Foram observados aumentos 

significativos nos valores dos módulos de armazenamento (Gꞌ) nos intervalos de 

temperatura de 58 - 66 °C e 60 - 70 °C para os amidos das variedades Cupi e Illpa, 

respectivamente, fenômeno que está associado à gelatinização do amido. 

Figura 21. Varredura de temperatura em função do modulo de armazenanto (G’) 

dos amidos de cañihua Illpa e Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

A primeira derivada da curva do módulo de armazenamento (Gꞌ) foi calculada 

e o pico dessa curva foi considerado como a temperatura de gelatinização do amido 
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e esse valor foi estimado em 59,5 ± 0,2 °C para a cañihua Illpa e 58,9 ±0,8 °C, para a 

cañihua Cupi. As temperaturas de gelatinização obtidas nos ensaios de varredura de 

temperatura (cisalhamento oscilatório) forma similares as Tinicial apresentadas na 

Tabela 11 para os amidos das duas variedades de cañihua. Os amidos das duas 

variedades não apresentam diferenças em tamanho, distribuição e organização 

cristalina dos grânulos de amido, por tanto é esperado que tenham valores de 

temperatura de gelatinização e valores de módulos viscoelásticos muito similares 

5.2.2 Farinha de Cañihua Cupi 

Um material rico em proteína, denominado de farinha, também foi obtido a partir 

dos grãos de cañihua Cupi visando à sua aplicação como filme biodegradável. A 

farinha de cañihua Cupi foi caracterizada quanto ao rendimento, propriedades, físicas 

e funcionais. 

5.2.2.1 Composição centesimal  

O rendimento da produção de farinha de cañihua Cupi foi estimados em 56,53 

± 4,96 % (g de farinha por 100 g de semente). Considerando-se apenas os conteúdos 

de carboidratos e de proteína no grão tem-se um rendimento de aproximadamente 

73,5 % para a farinha. Os resultados de composição centesimal da farinha de cañihua 

Cupi são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12. Composição centesimal da farinha produzida da cañihua Cupi  

Análises Farinha 

Umidade 7,71 ± 0,07b 

Proteína 15,82 ± 0,59b 

Carboidrato 65,41 ± 0,83b 

Lipídios 10,54 ± 0,04b 

Fibra Bruta 0,60 ± 0,10a 

Cinza 1,43 ± 0,04a 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p > 0,05).  

Fonte: Autoria própria (2016) 
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A composição de minerais da farinha Cupi é mostrada na Tabela 13. O amido 

e a farinha apresentaram conteúdos de fibras e cinzas muito próximos e diferentes 

teores de umidade, lipídios, proteínas e carboidratos. O teor de lipídios da farinha é 

maior que no grão (Tabela 6), essa diferença deve-se a base de cálculo (composição 

de matéria seca). A diferença do conteúdo de proteína entre os dois compostos 

(farinha - amido) foi de 13,57 %, indicando que a extração do amido foi eficiente, 

embora o teor de proteínas no amido foi de aproximadamente 1,24 %, quantidade alta 

para amido, o que pode ser explicado pela estrutura e composição da cañihua, que 

pode ser considerada um produto com altos valores proteicos e também pelas fortes 

interações entre as proteínas e os grânulos de amido (BALDWIN, 2001; LINDEBOOM; 

CHANG; TYLER, 2004).  

Tabela 13. Composição de minerais do amido e a farinha de cañihua Cupi  

Minerais: Macro nutrientes (g/kg): Amido Farinha 

Fósforo (P) 0,20 3,20 

Potássio (K) 18,70 55,80 

Cálcio (Ca) 14,60 16,00 

Magnésio (Mg) 5,50 5,80 

Minerais: Micro nutrientes (mg/kg)     

Cobre (Cu) 27,10 23,30 

Ferro (Fe) 51,70 159,40 

Manganês (Mn) 36,10 37,30 

Zinco (Zn) 20,50 30,20 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

As micrografias da farinha podem ser observadas na Figura 22. A capacidade 

de formar agregados é visível e a presença de maiores frações protéicas 
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possivelmente influenciam na capacidade de unir fisicamente os grânulos de amido. 

A fração lipídica presente pode interagir juntamente com as proteínas e os 

carboidratos da farinha e favorecer a formação de aglomerados (Figura 22) e 

influenciar nas propriedades funcionais dos grânulos de amido (BALDWIN, 2001). A 

configuração dos grânulos de amido é similar à observada na Figura 15, forma esférica 

e poliédrica, com tamanho muito pequeno.  

Figura 22. Micrografia eletrônica de varredura da farinha de cañihua Cupi 

  

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.2.3 Distribuição e tamanho de partícula 

A preparação da amostra com etanol e banho de ultrassom (25 °C/ 3 mim) para 

as análises de tamanho e distribuição de partícula foi eficiente para desfazer os 

agregados observados na Figura 22. A farinha de cañihua Cupi apresentou 

distribuição de tamanho de partícula na faixa entre 0,69 - 0,92 e diâmetro médio de 

Sauter, D[3,2], estimado em 0,98 ± 0,04 μm, valor muito similar ao amido da mesma 

variedade (Seção 5.2.1.3). A distribuição de partícula é monomodal e assimétrica, 

comportamento similar ao obtido para os grânulos de amido (Figura 16), o que pode 

ser justificado pela alta concentração de amido nessa matriz (farinha).  

5.2.2.4 Difração de raios X 

O padrão de difração de raios X da farinha é similar ao do amido de cañihua 

Cupi, sendo o padrão tipo A também observado na Figura 23. Na faixa 2θ entre 19 – 

21,2 , pode ser observado um pequeno pico nas curvas de difração para os dois 

materiais o que sugerido por Tang; Watanabe; Mitsunaga (2002) como um complexo 

amilose – lipídios.  
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Figura 23. Padrão de difração de raios X da farinha de cañihua Cupi em relação 

ao amido 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.2.5 Espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier 

Os espectros de infravermelho que permitem a identificação dos principais 

grupos funcionais presentes na farinha de cañihua Cupi em relação ao amido da 

mesma variedade são apresentados na Figura 24. Pode-se observar nessa figura que 

os espectros obtidos por FTIR para a farinha e o amido são similares, com diferenças 

na intensidade do pico 1645 cm-1 e nas bandas 1150 e 1079 cm-1, que deve-se à 

presença de ésteres (C=O), e também no pico encontrando na 1536 cm-1, que embora 

pequeno pode ser explicado com as inflexões das aminas alifáticas e aromáticas (-

NH2). 

5.2.2.6 Propriedades óticas 

Os parâmetros das propriedades óticas da farinha de cañihua Cupi foram 

diferentes em comparação às propriedades do seu amido (Tabela 8). O valor de L* é 

menor (68,55 ± 0,03) que do amido, o que caracteriza a farinha como um material 

opaco. Os parâmetros a* e b* também são diferentes (1,47 ± 0,05 e 9,59 ± 0,004, 

respectivamente), o que influencia nos resultados de cromaticidade (9,71 ± 0,008) 
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quando comparados ao amido. O ângulo de tom (H*) (1,42 ± 0,004) é próximo ao 

determinado para o amido (1,31 ± 0,03). 

Figura 24. Espectros de FTIR da farinha e do amido de cañihua Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.2.7 Propriedades de pasta 

O perfil de viscosidade de farinha pode ser observado na Figura 25. Os valores 

de viscosidade (peak, hold e final) foram muito diferentes quando comparados aos de 

amido (Figura 19). O breakdown da farinha foi negativo, indicando que a viscosidade 

continua aumentando durante a etapa de estabilidade térmica (95 °C). 

A viscosidade continua aumentando na etapa de resfriamento, por isso os 

valores de PT (temperatura de pasta) são iguais à máxima temperatura de 

aquecimento (95 °C) e muito diferente da temperatura final de operação. Assim 

também o tempo para atingir a máxima viscosidade, na etapa de aquecimento, foi 

maior para a farinha do que para o amido. O valor de setback da farinha de cañihua 

Cupi foi muito menor o valor de setback do amido da mesma variedade, indicando 

pouca capacidade de rearranjo das cadeias de amilose presentes, possivelmente pela 

interferência de outros tipos de moléculas presente. As propriedades de pasta de 
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farinha da cañihua Cupi são apresentadas na Tabela 14 e podem ser comparadas 

com os valores encontrados para o amido da mesma variedade mostrado na Tabela 

9. 

Figura 25. Propriedades de pasta de farinha da cañihua Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Esses resultados evidenciam que o conteúdo de proteínas na farinha de 

cañihua influenciam consideravelmente suas propriedades de pasta. Hamaker e 

Griffin (1993) observaram que a presença de ligações sulfídricas das proteínas 

impedem a incorporação de moléculas de água na estrutura do amido, o que dificulta 

a sua retrogradação. Na ausência de estruturas protéicas os grânulos de amido são 

mais frágeis, favorecendo a liberação do conteúdo granular interno, o que promove 

modificação de sua viscosidade. Esse comportamento está de acordo com Seung-

Taik et al. (1999), que encontraram uma relação negativa entre os conteúdos de 

proteínas residuais e os valores de viscosidade para farinhas de arroz extraídas com 

solvente alcalino. 

Yu et al. (2012) também concluíram que as proteínas e lipídios influenciam nas 

propriedades de pasta e na capacidade de retrogradação das farinhas e de amidos 

de arroz. Ao estudar o amido e farinha de banana obtidos com solução de NaOH, 

Pelissari et al. (2012) determinaram as propriedades de pastas de amido e de farinha 
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de banana, e as proteínas presentes na farinha de banana modificaram essas 

propriedades. 

Tabela 14. Propriedades de pasta de farinha da cañihua Cupi 

Parâmetros Médias 

Peak (cp) 440,5 ± 4,5 

Hold (cp) 443,0 ± 3,0 

Breakdown (cp) -2,5 ± 1,5 

Final (cp) 629,5 ± 0,5 

Setback  186,5 ± 3,5 

PeT (min) 12,9 ± 0,1 

PT (°C) 95,05 ± 0,0 

PT = Temperatura de pasta; Peak= Máxima viscosidade; Hold= Viscosidade a 95 °C, associada a 

viscosidade média; Final = Viscosidade final a 50 °C; Breakdown = (Peak-Hold); Setback = (Final-

Hold); PeT = Tempo para atingir a máxima viscosidade. 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.2.2.8 Solubilidade e poder de inchamento 

Os valores de solubilidade e poder de inchamento em diferentes temperaturas 

são apresentados na Tabela 15. A temperatura tem efeito positivo na solubilidade, isto 

é, com o aumento da temperatura tem-se maiores valores de solubilidade para a 

farinha de cañihua Cupi. Os valores de solubilidade dessas amostras são maiores em 

comparação à solubilidade de amido para a mesma temperatura (Tabela 10). Porém, 

o poder de inchamento é similar para cada incremento de temperatura quando se 

compara o amido e a farinha (Tabela 15). Maiores valores de solubilidade na farinha 

estariam associados à lixiviação de proteínas ou outras moléculas hidrofílicas. O 

poder de inchamento tem o mesmo comportamento em comparação ao amido, o que 

indica que a capacidade de reter moléculas de água é característicos dos grânulos 

presentes nas matriz avaliada, enquanto que as estruturas protéicas da cañihua são 

mais solúveis no meio aquoso.  
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Tabela 15. Valores de solubilidade e poder de inchamento da farinha de 

cañihua Cupi 

Temperatura (°C) Solubilidade (%) Poder de Inchamento (g/g) 

50 13,29 ± 0,27a 4,16 ± 0,15x 

60 16,29 ± 0,14b 5,82 ± 0,41y 

70 16,08 ± 0,42b 5,86 ± 0,62y 

80 19,40 ± 0,52c 5,96 ± 0,67y 

90 21,10 ± 0,57d 6,06 ± 0,83y 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p < 0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3 Desenvolvimento dos filmes biodegradáveis de cañihua Cupi 

5.3.1 Concentração de glicerol e a fase de adição 

Na avaliação dos filmes com diferentes concentrações de glicerol foram 

considerados os aspectos visuais dos filmes, levando-se em consideração a 

continuidade da estrutura, a distribuição da massa e portanto, espessura e a 

manuseabilidade dos filmes. As formulações desenvolvidas a base de farinha ou 

amido de cañihua com concentrações de glicerol iguais ou maiores a 10% 

apresentaram-se com boa aparência, manuseáveis e homogêneos. A composição e 

as interações entre os componentes de uma formulação influência nas propriedades 

mecânicas dos filmes biodegradáveis (ABUGOCH et al., 2011; ARAUJO-FARRO et 

al., 2010; SALAS-VALERO; TAPIA-BLÁCIDO; MENEGALLI, 2015). 

Os filmes obtidos com as formulações preparadas usando amido e farinha com 

0% e 5% de glicerol apresentaram-se quebradiços e pouco manuseáveis, sem 

continuidade da superfície e com difícil remoção das placas, impossibilitando a 

avaliação de suas propriedades mecânicas. O resultado do efeito da concentração do 

glicerol sobre as propriedades mecânicas dos filmes biodegradáveis de amido e 

farinha de cañihua Cupi são apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16. Propriedades mecânicas de filmes biodegradáveis a partir de amido 

ou farinha de cañihua com diferentes concentrações de glicerol 

Macromolécula 
Glicerol 

(%) 

Tensão 

(MPa) 

Deformação 

(%) 

Módulo elástico 

(MPa) 

Amido 

10 9,87 ± 2,87a 1,29 ± 0,25a 8,94 ± 2,83a 

15 12,28 ± 1,58a 3,64 ± 1,02b 8,2 ± 1,55a 

20 N.C. 3,48 ± 0,87b N.C. 

Farinha 

10 3,86 ± 0,37a 13,78 ± 3,79a 1,51 ± 0,27a 

15 2,55 ± 0,42b 60,97 ± 15,89b 0,65 ± 0,17b 

20 1,65 ± 0,14c 89,24 ± 10,8c 0,26 ± 0,03c 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p>0.05). 

N.C.: Não conclusivo (valor de desvio padrão muito alto) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os filmes de amido com concentração de 15% de glicerol apresentaram os 

maiores valores de tensão na ruptura (12,28 MPa), enquanto que para a farinha de 

cañihua o valor máximo foi de 3,86 MPa para a formulação com 10% de plastificante.  

A deformação na ruptura (%) dos filmes de amido foram baixos (~3,5 %) 

comparado com os filmes a base de farinha. Os módulos elásticos ou módulos de 

Young dos filmes de amido foram maiores que os de farinha de cañihua (Tabela 16). 

Esses resultados estão associados aos maiores valores de rigidez (tensão na ruptura) 

obtidos para os filmes de amido e dependem fortemente da concentração do glicerol. 

Nos filmes de amido não foram observados diferenças significativas (p<0,05) na 

tensão de ruptura e nos módulos elásticos para as concentrações de 10 % e 15 % de 

glicerol.  

A concentração de plastificante nas dispersões formadoras de filme (DFF) foi 

estabelecida em 15% mediante os resultados obtidos na inspeção visual, 

manuseabilidade e nas propriedades mecânicas dos filmes. Após definir a 

concentração de glicerol foi avaliado o momento de incorporação do glicerol no 
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desenvolvimento do filme considerando a temperatura de aquecimento do amido, da 

seguinte forma: i) antes do aquecimento (início); ii) após 15 min de aquecimento da 

DFF a 90 °C (meio) e iii) no final do processo de aquecimento (30 min/ 90 °C).  

Não foram encontradas diferenças significativas nas propriedades mecânicas 

(Tabela 17) dos filmes a base de amido em função do momento de incorporação do 

glicerol, porém foi observado que a adição do glicerol no final do processo apresentou 

maior valor de desvio padrão do que os outros tratamentos, o que sugere menor 

interação do glicerol com as moléculas de amido, resultando também em menor 

deformação na ruptura dos filmes para este tratamento (1,93%). A incorporação do 

glicerol no início do aquecimento apresentou menores perdas de massa das 

dispersões, dessa forma evitou-se abrir o sistema, originando assim a saída de vapor 

de água. Nos ensaios preliminares, as perdas foram estimadas ao redor de 8% para 

os tratamentos de adição do plastificante no “meio” e “final” do aquecimento, enquanto 

que no tratamento de incorporação do plastificante no “início”, essas perdas foram 

menores que 3%. Portanto, foram determinadas as condições de elaboração dos 

filmes biodegradáveis a base de amido ou de farinha (4 g/100 g de DFF) em 15 % (g/ 

100 g de macromolécula) de glicerol, incorporado no início (antes do processo de 

aquecimento). 

Tabela 17. Propriedades mecânicas em função do tempo de incorporação de 

glicerol (0 min: início; 15 min: meio e 30 min: final, do processo de 

aquecimento da DFF) de filmes biodegradáveis a base de amido. 

Propriedades Início Meio Final 

Tensão na ruptura (MPa) 15,62 ±1,95a 16,78 ±1,47a 15,94 ±5,88a 

Deformação na ruptura (%) 2,47 ±0,33a 2,44 ±0,49a 1,93 ±0,49a 

Módulo elástico 8,66 ±1,24a 9,56 ±0,85a 10,55 ±2,28a 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.1.1 Curva de escoamento e pH das dispersões formadoras de filmes  

As dispersões formadoras de filmes a base de amido (pH ~ 7,52  0,10) ou de 

farinha de cañihua (pH ~ 6,39  0,09) foram caracterizadas quanto ao seu 
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comportamento reológico (Figura 26). Os valores de pH e o comportamento reológico 

foram diferentes para as duas amostras de DFF. Na extração do amido ou da farinha 

foi realizada a neutralização dos materiais, porém os aminoácidos das proteínas 

podem atuar como moléculas tampão e a DFF a base de farinha apresentou menor 

valor de pH. 

Observa-se que a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

deformação é não linear, o que caracteriza o comportamento de um fluido Não 

Newtoniano. Os modelos reológicos mais comumente usados no ajuste dos dados 

experimentais de curvas de escoamento (Modelos: Lei da Potência, Hershel Bulkley, 

Casson) foram testados para essas dispersões. Os modelos que resultaram em alto 

coeficiente de correlação (R2) e baixo erro médio relativo (EMR%) foram o de Herschel 

Bulkley e de Casson para as dispersões de amido e de farinha de cañihua, 

respectivamente. 

Figura 26. Curva de escoamento das dispersões formadoras de filmes com 

amido (▲) ou farinha (♦) de cañihua Cupi. Linha pontilhada: modelo de 

Herschel-Bulkley (amido) ou de Casson (farinha). 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Amido 

Farinha 

 



86 

 

 

As propriedades reológicas (o: tensão de cisalhamento inicial, Pa; k: índice de 

consistência, Pa.sn; n: índice de comportamento de escoamento, C: viscosidade 

plástica de Casson) desses modelos são apresentados na Tabela 18.  

Tabela 18. Parâmetros dos modelos reológicos obtidos a 45 ºC das dispersões 

formadoras de filmes de amido ou farinha de cañihua 

Propriedades reológicas Amido1 Farinha2 

o (Pa) 0,012  0,003 0,0322  0,0027 

K (Pa.sn) 0,050  0,002 - 

n 0,819  0,003 - 

C (Pa.s0,5) - 0,0050  0,0003 

Erro (%) 3,11 0,50 8,41  0,78 

1: modelo de Herschel Bulkley; 2: modelo de Casson 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

A tensão de cisalhamento inicial (Pa) foi muito pequena para as dispersões 

formadoras de filmes de farinha (32,2 mPa.s) e amido (12,0 mPa.s). Porém, sugere-

se que a maior tensão de cisalhamento inicial para as dispersões formadoras de filmes 

a base de farinha deve-se à presença de proteínas e interações, ou formação, de 

aglomerados desse material, que também justificam os maiores valores de 

viscosidade aparente para as taxas de deformação maiores que 1 s-1. A 

pseudoplasticidade foi maior para as DFF a base de farinha do que as amido de 

cañihua (Figura 27). 

Os filmes biodegradáveis produzidos de amido ou de farinha de cañihua Cupi 

foram caracterizados quanto ao aspecto visual, estrutura, propriedades mecânicas, 

óticas, de barreira e físico-químicas. 
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Figura 27. Comportamento pseudoplástico das DFF de amido e farinha  

 

Fonte: Autoria própria (2016)  

 

5.3.2 Caracterização dos filmes biodegradáveis  

5.3.2.1 Aspecto visual 

As fotografias dos filmes de amido ou farinha de cañihua Cupi com 15 % de 

glicerol são apresentados na Figura 28. Observa-se nesse figura que os filmes 

apresentaram aparência homogênea e formação de uma matriz continua. Os filmes a 

base de amido tinham uma superfície lisa e brilhante, e uma estrutura com maior 

rigidez observada no momento de retirá-los das placas. Os filmes a base de farinha 

apresentaram coloração escura, superfície ligeiramente rugosa e maior flexibilidade 

quando foram retirados das placas. 

5.3.2.2 Espessura 

A distribuição das dispersões formadoras de filmes nas placas foi homogênea 

permitindo obter filmes uniformes a base de amido ou farinha de cañihua Cupi com 

espessura média de 0,116 ± 0,021 mm e 0,124 ± 0,005 mm, respectivamente. A menor 

variação na espessura avaliada foi encontrado para os filmes a base de farinha, e que 

pode ser entendido como uma estrutura com maior reprodutibilidade. Os valores de 

espessura são úteis para o cálculo de outras propriedades dos filmes. 

  Farinha 

Amido 

Taxa de deformação (1/s) 
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Figura 28. Filmes biodegradáveis base de amido (a) ou farinha (b) de cañihua 

Cupi 

  

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.3 Propriedades óticas 

As propriedades óticas dos filmes de amido ou farinha de cañihua são 

apresentadas na Tabela 19, sendo que todos os parâmetros de cor (sistema CIELab) 

avaliados apresentaram diferença significativa (p<0,05). A coloração escura dos 

filmes de farinha em comparação com os filmes de amidos pode ser explicado pela 

presença de proteínas, pigmentos, lipídeos e outros compostos que formam a matriz 

do material. Foi utilizado o padrão do equipamento para o cálculo da diferença do cor 

dos filmes e também para comparar a variação na luminosidade (L*). 

Os filmes de amido foram mais translúcidos (93,2 % de luminosidade), 

enquanto que os filmes de a base de farinha atingem 63,3 % de luminosidade. 

Também foi observado diferenças nos parâmetros a* e b* dos filmes avaliados em 

relação aos valores do padrão.  

 

 

 

a) b) 
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Tabela 19. Propriedades óticas dos filmes biodegradáveis a base de amido ou 

farinha de cañihua Cupi 

Filmes  L* a* b* 

Branco 94,09 ± 0,02ª -1,42 ± 0,01ª -0,81 ± 0,02ª 

Amido 87,63 ± 0,36b -0,70 ± 0,07ª 4,69 ± 0,56ª 

Farinha 59,56 ± 3,80c 6,88 ± 0,67b 30,76 ± 4,63b 

 C* H* ΔE* 

Amido 4,74 ± 0,55ª -1,42 ± 0,03b 8,52 ± 0,64ª 

Farinha 29,72 ± 3,64b 1,35 ± 0,01c 45,77 ± 4,91b 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p<0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura 

As micrografias obtidas do microscópio eletrônico de varredura são 

apresentadas na Figura 29. Na superfície e no interior dos filmes de amido e farinha 

foram observados grânulos de amido, evidenciando que precisa-se de maiores 

quantidades de energia ou maiores tempo de processamento para conseguir a 

gelatinização total dos grânulos de amido. No caso dos filmes de farinha foram 

observados poros na superfície e também na estrutura interna do filme (seção 

transversal dos filmes). Resultados similares foram encontrados por Salas-Valero, 

Tapia-Blácido; Menegalli (2015) em relação aos poros. 

A formação desses poros pode estar associada ao processo de secagem dos 

filmes. Durante o secagem, o solvente é evaporado e as dispersões com baixa coesão 

permitem maior migração das moléculas de água deixando espaços vazios. As 

microbolhas de ar presentes na dispersão formadora de filme são transferidas para o 

ambiente durante a secagem promovendo a formação de poros nos filmes de farinha, 

conforme observado por Colla, Sobral e Menegalli (2006), quando otimizaram filmes 

a base de farinha de amaranto.  
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Figura 29. Micrografia da superfície superior (área em contato com o ar de 

secagem) (a,b) e da seção transversal (c,d) dos filmes biodegradáveis de 

amido (a,c) ou farinha (b,d) de cañihua Cupi 

 a) 

 

c) 

 
b)  

 

d) 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

5.3.2.5 Padrão de difração de raios X 

O aquecimento das dispersões formadoras de filmes destrói a estrutura 

cristalina dos amidos. Os picos característicos do polimorfismo tipo A do amido não 

foram identificados no padrão de difração de raios X dos filmes (Figura 30). O padrão 

de difração dos filmes de amido ou farinha apresentam o mesmo comportamento, 

como grandes áreas amorfas.  

 

 

Grânulos 

de amido 

Poros 
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Figura 30. Padrão de difração de raios de X para os filmes de amido ou de 

farinha de cañihua Cupi  

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.6 Espectrometria infravermelho com transformada de Fourier 

A Figura 31 mostra o espectro de infravermelho (FITR) para os filmes 

biodegradáveis de amido e de farinha de cañihua Cupi. As vibrações são similares 

entre eles, e também entre os compostos usados como matéria prima para elaboração 

desses filmes, embora foi reduzida a intensidade do pico 1536 cm-1 para os filmes de 

farinha que está relacionado com as ligações N-H (amida II). 

A Figura 31 é útil para evidenciar que não foram desenvolvidas outro tipo de 

ligações ou modificações na estrutura e as ligações iniciais do material estudado e as 

propriedades do material desenvolvido. O amido manteve-se como o principal 

responsável na conformação das estruturas dos filmes, ainda que as proteínas 

presentes influenciaram nas outras propriedades física como as propriedades 

mecânicas, propriedades óticas e solubilidade. 
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Figura 31. Espetro infravermelho dos filmes biodegradáveis a base de amido 

ou de farinha de cañihua Cupi 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.7 Solubilidade na água 

Os valores de solubilidade em água (%) dos filmes de amido e farinha são 

apresentados na Tabela 20. Pode-se observar que os filmes de farinha tem maiores 

valores de solubilidade a 25 °C do que os filmes de amido, e isso pode ser explicado 

pelas maiores solubilidades em água da farinha em comparação ao amido (Tabela 10 

e Tabela 15). Desenvolvimento de filmes a base de farinha de cañihua Illpa e Cupi em 

soluções de pH 10,7 contendo 20 g de glicerol / 100 g de macromolécula foi realizado 

por Salas-Valero, Tapia-Blácido e Menegalli (2015). Esses autores encontraram 

valores de solubilidade de 33,9 % e 35,8 % respectivamente, que são maiores que os 

apresentados na Tabela 20. Essa diferença pode ser explicada pelo pH alcalino que 

favorecem a solubilização das cadeias proteicas e também pela quantidade de glicerol 

usado na formulação. A presença de glicerol como plastificante favorece a interação 

ou entrada de moléculas de água no interior da estrutura do filme (SABERI et al., 

2015). Araujo-Farro et al. (2010) desenvolveram filmes a base de amido de quinoa a 

partir de soluções alcalinas (pH = 10,7) com 21,2 g de glicerol / 100 g de 

macromoléculas e determinaram a solubilidade de 15,9 % (b.s)., valor muito similar 

ao obtido nesse trabalho (Tabela 20). 
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Tabela 20. Solubilidade em água a 25 °C dos filmes de amido ou farinha de 

cañihua Cupi  

Filmes Solubilidade à água (%) 

Amido 15,37 ± 2,681x 

Farinha 21,59 ± 2,406y 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p > 0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.8 Molhabilidade 

Os valores de ângulo de contato obtidos no início e após cinco minutos de 

interação entre a gota de água e a superfície do filme são mostrados na Tabela 21. 

Pode ser observado que os filmes a base de amido tem um ângulo de contato inicial 

maior que os filmes de farinha, sendo considerado mais hidrofóbico, e esse valor 

diminui em função do tempo de contato entre o líquido e a superfície do filme. A 

tangente ou velocidade de redução do ângulo e maior para os filmes de amido.  

Tabela 21. Valores do ângulo de contato dos filmes biodegradáveis de amido 

ou farinha de cañihua Cupi 

Filme Ângulo de contato 

inicial 

Ângulo de contato 

final 

Tangente 

Amido 

108,7 ± 2,0a 99,6 ± 1,40a 

-

0,030 

± 

0,0025a 

Farinha 

91,4 ± 0,6b 84,1 ± 0,6b 

-

0,024 

± 

0,0020b 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p > 0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Dois aspectos importantes podem ser relatados para explicar essas diferenças. 

Primeiro, refere-se à natureza das macromoléculas presentes na farinha. A farinha 
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Cupi tem proteínas com altas taxas de solubilização em diferentes temperatura 

(Tabela 15), apresenta baixa viscosidade (Tabela 14) e alta solubilidade (Tabela 20), 

consequentemente os filmes de farinha mostraram maior afinidade às moléculas de 

água e, portanto, valores menores de ângulo de contato. 

Segundo, é conhecido que o plastificante tem a capacidade de reduzir as forças 

intermoleculares das cadeias da macromolécula, aumentando o espaçamento 

intermolecular o que facilita a entrada de moléculas de água. Esse fenômeno pode 

ser observado com maior intensidade nos filmes de amido, pelo fato de apresentar 

maior tangente ou velocidade na diminuição do ângulo de contato em relação aos 

filmes de farinha (Figura 32).  

Figura 32. Variações no ângulo contato: início (a - b) e após 5 min (c - d) nos 

filmes biodegradáveis a base de farinha (a - b) e amido (b - d) de cañihua Cupi  

a) c) 

b) d) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

5.3.2.9 Isotermas de sorção  

Foram determinadas as isotermas de sorção a 25 °C nos filmes biodegradáveis 

de amido e farinha de cañihua Cupi (Figura 33). As curvas das isotermas de filmes de 

amido e farinha apresentaram forma sigmoide do tipo III. A partir de aw = 0,55 observa-
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se maiores aumentos na umidade (base seca) dos filmes. Tapia-Blácido, Sobral e 

Menegalli (2013) observaram maiores aumentos da sorção de umidade a partir de aw 

de 0,6.  

Figura 33. Isotermas de sorção a 25 °C de filmes biodegradáveis a base de 

amido (a) e farinha (b) de cañihua Cupi. Modelos de BET (-■-) e GAB (-♦-) 

  

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os modelos de BET e GAB foram ajustados aos pontos experimentais. Na 

Tabela 22 são apresentados os parâmetros de cada modelo para os filmes. O modelo 

GAB apresentou valores próximos a 1 para o coeficiente de correlação (R2 ~ 0,998) 

para filmes formulados com amido ou farinha de cañihua. Na análises de variância 

não foi verificada diferença entre os parâmetros dos modelos dos filmes. 

Os valores de monocamada para os dois tipos de filmes no modelo BET e GAB 

estão no intervalos de 0,0599 - 0,0773g de água / g de matéria seca, mas pode ser 

observado que os valores de monocamada no modelo BET são ligeiramente menores 

ao do outro modelo, porque o primeiro modelo foi aplicado até máximo valores de aw 

= 0,536, permitindo modelar com maior exatitude os valores de monocamada. 

Os valores de monocamada relacionam a quantidade de água fortemente 

ligada à superfície dos filmes, e de acordo com os resultados observados, os filmes a 

base de amido mostraram valores de monocamada menores comparados ao filmes 

de farinha. A constante C, que sugere a energia necessária dos filmes para manter as 

moléculas unidas na matriz, também foram similares entre os filmes. E a constante k 

do modelo GAB, que associa o perfil em altas aw foi similar para ambos os filmes. 

Valores baixos de aw favorecem as ligações fortes entre as moléculas de água e a 
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superfície do filme, e quando aumenta-se a aw incha-se a rede estrutural do filme e 

logo favorece a solubilização da estrutura pela formação de novas ligações de 

hidrogênio  (SABERI et al., 2015). 

Tabela 22. Parâmetros dos modelos BET e GAB ajustados para os filmes 

biodegradáveis de amido ou farinha de cañihua Cupi   

Modelo Parâmetros Filmes Amido Filme Farinha 

BET 

Xm (g água/g matéria seca) 5,99 ± 0,24ª 6,27 ± 0,06ª 

C 16,12 ± 1,76ª 14,19 ± 0,52ª 

R2 (%) 99,87 ± 0,13ª 99,76 ± 0,05ª 

EMR (%) 7,69 ± 0,86 5,85 ± 0,45 

GAB 

Xm (g água/g matéria seca) 7,54 ± 0,66ª 7,73 ± 0,53ª 

C 8,53 ± 2,81ª 7,23 ± 1,78ª 

k 0,91 ± 0,02ª 0,93 ± 0,01ª 

R2 (%) 99,84 ± 0,09 99,85 ± 0,06 

EMR (%) 5,82 ± 1,10 6,87 ± 0,38 

Não foi encontrado diferenças significativas (p>0,05) nos resultados 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os filmes de farinha são mais higroscópicos que os filmes de amido, devido à 

presença de frações hidrofílicas (proteínas e pequenas quantidades de fibra), por 

tanto influenciou nos parâmetros dos modelos de ajuste das isotermas para os filmes 

de farinha. Resultados similares foram encontrados nas isotermas de sorção de amido 

e farinha de bananas por Pelissari et al. (2013a). 

5.3.2.10 Permeabilidade ao vapor de água 

Os valores de permeabilidade ao vapor de água (PVA) a 25 °C para os filmes 

de amido e farinha são apresentados na Tabela 23. Não foi encontrada diferença 

significativa (p<0,05) para a PVA entre os filmes de amido e de farinha, o que pode 
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ser justificado pela presença de poros observados na superfície superior e de seção 

transversal dos filmes de farinha (Figura 29) e pela natureza hidrofílica dos filmes a 

base de amido. 

Tabela 23. Permeabilidade ao vapor de água a 25 °C dos filmes a base de 

amido ou farinha de cañihua Cupi 

Filmes Permeabilidade ao vapor de água (10-10 g. /m.s.Pa) 

Amido 0,953 ± 0,045ª 

Farinha 1,021 ± 0,007a 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p<0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Esses resultados encontram-se dentro da faixa de permeabilidade ao vapor de 

água reportados para filmes a base de proteína e amido de grãos alto-andinos. 

Valenzuela, Abugoch e Tapia (2013) desenvolveram filmes a partir de blendas de 

proteína de quinoa e quitosana em dispersões (pH = 8) e encontraram que a 

permeabilidade ao vapor de água (1,103 x10-10 g/m.s.Pa.) foi maior que a da farinha 

de cañihua (Tabela 23). Araujo-Farro et al. (2010) otimizaram a formulação de filmes 

(21,2 g de glicerol/100 g de amido; pH = 10,7; 14 h de secagem a 36°C) a base de 

amido de quinoa e obtiveram PVA de 0,567 x 10-10 g/m.s.Pa, valor próximo a PVA do 

celofane (0,84 x 10-10 g/m.s.Pa), porém muito maior que PVA de polietileno de baixa 

densidade (9,24 x 10-13 g/m.s.Pa) e polietileno de alta densidade (2,31 x 10-13 

g/m.s.Pa) descrito por García et al. (2009). 

Cabe mencionar que não há diferença significativa (p < 0,05) entre os valores 

de permeabilidade ao vapor de água para os filmes de amido e farinha, mas em 

relação ao contato direito dos filmes com a água, os filmes de amido apresentaram 

maior capacidade de manter a sua estrutura, isto é, apresentaram menor solubilidade. 

Dias et al. (2010) utilizaram o amido ou a farinha de arroz e 20 g de glicerol/100 

g de macromolécula para produzir filmes e determinaram que os valores de 

permeabilidade ao vapor de água dos filmes de amido e farinha foram 0,5 x 10-10 e 1,1 
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x 10-10 g/m.s.Pa, respectivamente. Pelissari et al. (2013a) desenvolveram filmes a 

base de amido e farinha de banana plastificado com glicerol (19 g / 100 g de 

macromolécula) e obtiveram valores de PVA de 2,0 x 10-10 e 2,1 x 10-10 g/m.s.Pa, 

respectivamente. Filmes a base de amido de inhame (5 g de amido / 100 g de 

dispersão) e glicerol (30 g/100 g de amido) desenvolvidos por Medina Jaramillo et al. 

(2015) apresentaram valores de PVA de 8,8 x 10-10 g/m.s.Pa.  

5.3.2.11 Permeabilidade ao oxigênio 

Os valores de coeficiente permeabilidade ao oxigênio são apresentados na 

Tabela 24. Existem diferenças significativas (p<0,05) no coeficiente de permeabilidade 

ao oxigênio. Os filmes a base de amido de cañihua apresentaram menores valores de 

coeficientes de permeabilidade ao oxigênio, quando comparados aos filmes a base 

de farinha. Os filmes de amido são considerados materiais com boas propriedades de 

barreira a gases (JIMÉNEZ et al., 2012; MOLAVI et al., 2015).  

Os resultados de permeabilidade ao oxigênio dos filmes de amido encontrados 

neste trabalho foram maiores que os obtidos por Araujo-Farro et al. (2010), que 

desenvolveram filmes de amido de quinoa (pH = 10,7) (permeabilidade ao oxigênio foi 

de 0,5 x 10-13 g / m.s.Pa). Filmes a base de amido, são hidrofílicos, porém oferecem 

boa barreira ao oxigênio, sendo sua principal aplicação como filmes ou coberturas 

comestíveis para frutas ou vegetais minimamente processados (OLIVAS; BARBOSA-

CANOVAS, 2009). 

Tabela 24. Valores de coeficiente de permeabilidade ao oxigênio dos filmes 

biodegradáveis a base de amido ou farinha 

Filmes 
Coeficiente de permeabilidade ao 

oxigênio (10-11cm3 / m.s.Pa)  

Amido 3,89 ± 0,38a 

Farinha 11,77 ± 0,40b 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p < 0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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Maiores valores de coeficiente de permeabilidade ao oxigênio são encontrados 

nos filmes de farinha em relação aso filmes de amido, e pode ser explicado pela 

presença de poros na superfície e no interior da estrutura, como foi identificado na 

análises de microscopia eletrônica de varredura (Figura 29). Os valores de 

permeabilidade de farinha de cañihua são maiores que os encontrados na literatura 

para filmes de grãos alto–andinos, como por exemplo para os filmes de farinha de 

amaranto formulados com glicerol (26 g/100 g de farinha) e ácido esteárico (10 g/100 

de farinha) em soluções de pH 10,7 o valor de permeabilidade foi de 2,36 x 10-13 cm3 

/ m.s.Pa (COLLA; SOBRAL; MENEGALLI, 2006).  

Altos valores de permeabilidade ao oxigênio e ao vapor de água podem ser 

explicados pela alta solubilidade dos componentes que favorecem a transferência de 

compostos, enquanto que partículas não solubilizadas no interior da estrutura dos 

filmes interrompem a transferência de massa, porque as micropartículas podem atuar 

com barreira (DANGARAN; TOMASULA; QI, 2009). 

5.3.2.12 Propriedades mecânicas 

Na Tabela 25 observam-se que os valores das propriedades mecânicas para 

os filmes biodegradáveis de amido e farinha de cañihua Cupi, são diferentes 

significativamente para os parâmetros avaliados. Os valores de tensão na ruptura e 

deformação na ruptura são inversos entre os filmes de amido e farinha, portanto, o 

tipo de macromolécula utilizada afeta as propriedades mecânicas dos filmes 

desenvolvidos.  

Tabela 25. Propriedades mecânicas dos filmes biodegradáveis a base de amido 

ou farinha de cañihua Cupi 

Filmes Tensão na ruptura 

(MPa) 

Deformação na 

ruptura (%) 

Módulo elástico 

(MPa) 

Amido 18,38 ± 4,40ª 2,12 ± 0,33ª 10,90 ± 2,08ª 

Farinha 2,52 ± 0,43b 58,93 ± 14,84b 0,70 ± 0,18b 

Médias seguidas pela mesma letra no mesmo parâmetro não são diferentes significativamente (p < 0.05) 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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Esses resultados confirmam que as proteínas e os lipídios presentes na farinha 

podem aumentar o efeito plastificante no desenvolvimento de filmes, sem desenvolver 

uma estrutura rígida. Filmes de farinha apresentam elevada deformação na ruptura e 

baixa tensão na ruptura, enquanto que os filmes de amido são rígidos, porém com 

pouca capacidade de deformação. 

O acondicionamento dos filmes em dessecadores com brometo de sódio 

(umidade relativa de 58 % aproximadamente) favoreceu a incorporação de moléculas 

de água, obtendo-se conteúdo de umidade dos filmes muito similares (10,77 % e 

11,63% para amido e farinha respectivamente), porém a maneira que água interage 

com as cadeias poliméricas dos filmes influenciou em suas propriedades mecânicas 

dos filmes. Pode-se dizer que a farinha, e suas diversas macromoléculas presente 

nelas (amido, proteínas e lipídios) apresenta maiores possibilidades de interação com 

as moléculas de agua, favorecendo altas deformações. Salas-Valero, Tapia-Blácido e 

Menegalli (2015) desenvolveram filmes de farinha Cupi feitos (pH = 10,7) que 

apresentaram propriedades mecânicas mais altas (6,3 MPa e 23,6 %), isso pode ser 

explicado porque a solubilização das proteínas permite maior número de ligações 

fortalecendo a estrutura do filme. 

Comportamentos muito similares, em relação à tensão na ruptura e deformação 

na ruptura, foram reportados nos filmes de amido e farinha de bananas com 19% de 

glicerol (PELISSARI et al., 2013a). Os filmes produzidos para as condições ótimas (pH 

= 10,7; 22,5 g de glicerol / 100 de dispersão; temperatura de gelatinização 82 °C) a 

base de farinha de amaranto apresentam valores baixos de tensão na ruptura (1,45 

MPa) e altos valores de deformação na ruptura (83,74 %) (TAPIA-BLÁCIDO; 

SOBRAL; MENEGALLI, 2005). Salas-Valero, Tapia-Blácido e Menegalli (2015) 

observaram que a orientação de estruturas no interior dos filmes de farinha 

influenciam nas propriedades mecânicas dos filmes de farinha de cañihua Illpa. Isso 

pode estar influenciado pela presença de proteínas e lipídios na composição de 

farinha. 
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6 Conclusões  

As sementes de cañihua das variedades Illpa (CI) e Cupi (CC) apresentam 

diferenças na sua composição química (conteúdos de lipídios, de fibra bruta e de 

cinzas). Os amidos das duas variedades obtidos por extração alcalina apresentaram 

diferenças no teor de amilose aparente, teores de proteínas, de cinzas e de 

carboidratos, bem como nas suas propriedades de pasta, solubilidade e poder de 

inchamento. Os valores de viscosidade máxima e final, breakdown e setback do amido 

de cañihua Cupi foram maiores do que os obtidos para amido da variedade Illpa. 

A CC apresentou maior teor de amilose aparente e conteúdo de lipídios no 

amido e maior solubilidade a 90 °C, sendo a variedade selecionada para o 

desenvolvimento de filmes.  

A concentração do glicerol teve um efeito importante na estrutura e rigidez ou 

elasticidade dos filmes. Os filmes desenvolvidos com 15 g de glicerol / 100 g de 

macromolécula proporcionaram filmes de aparência visual desejada, com 

continuidade na sua estrutura superficial, distribuição uniforme da massa, boa 

manuseabilidade. 

As dispersões formadoras de filmes a base de farinha CC são mais 

pseudoplásticas que as dispersões formadoras de filme do amido, com maiores 

viscosidades a baixas taxas de deformação e menores viscosidades aparentes em 

maiores taxas de deformação.  

Os filmes de farinha de cañihua Cupi são menos resistentes mecanicamente, 

porém mais flexível que os filmes de amido de cañihua Cupi. Ambos os filmes 

apresentam baixa solubilidade em água e permeabilidade ao vapor de água similar. 

Os filmes de amido têm menores coeficientes de permeabilidade ao oxigênio e menor 

afinidade a água. Os filmes de farinha apresentaram microestrutura descontínua, que 

foi mais rugosa e mais porosa quando comparado ao filme de amido, que foi mais 

compacto. A presença de outros componente na farinha de cañihua Cupi (proteínas 

lipídios e fibras) influenciaram as propriedades do filme produzido.  
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Anexos 

Anexo A 

Conteúdo de umidade / Matéria seca 

Foram pesados em cadinhos aproximadamente 2 g de amostra (grãos inteiros) 

e colocados em estufa a 65 °C por 24 horas. Após o resfriamento das amostras em 

dessecadores, para evitar ganhar umidade do meio ambiente, os cadinhos foram 

pesados e a fração evaporada foi calculada como a umidade e a outra fração do 

material como matéria seca, acordo a Equação 11: 

 

𝑼𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (%) =
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍−𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎  (11) 

 

A diferença entre o total da amostra (100%) e o conteúdo de umidade (%) é 

usado para conhecer a matéria seca. 

Extrato Etéreo 

Na determinação do extrato etéreo foi usado o método de Soxhlet. As amostras 

de grãos sem umidade e moídas foram pesadas (2 g. aprox.) e colocadas em papel 

filtro de massa conhecida. O solvente empregado para separar a fração lipídica das 

amostras (sementes/ amido / farinha) foi o éter de petróleo. A separação é por arraste, 

baseado no ponto de ebulição do solvente (~ 60 - 75ºC). Deve-se considerar a massa 

do balão, que contém o solvente juntamente com a fração lipídica extraída.  

Depois de 5 horas de extração, o balão foi retirado e colocado em estufa (65 

°C por 4 horas) para evaporar o resíduo de solvente presente. A massa de balão, 

resfriado em dessecador, foi registrada e a fração lipídica foi calculada (Equação 12) 

em função da massa inicial da amostra. 

 

𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒆𝒕é𝒓𝒆𝒐 (%) =  
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒍ã𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒍ã𝒐𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝑨𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
× 𝟏𝟎𝟎  (12) 

 



115 

 

 

Proteína 

Na determinação do teor de proteína bruta foi usado o método Kjeldahl. O 

método consiste de três fases: (i) digestão, (ii) destilação e (iii) titulação. A massa das 

amostras (~ 0,10 g) foi colocada em tubo de digestão juntamente com uma mistura 

catalítica (composta de sulfato de potássio e sulfato de cobre, na proporção 10:1) mais 

3 mL de ácido sulfúrico e levada para um bloco digestor a 400 °C por 4 horas. Depois 

do resfriamento, colocou-se o tubo com a amostra digerida no destilador, e fez-se a 

destilação com 15 mL hidróxido de sódio (NaOH ao 40 -50 %) e uma solução de ácido 

bórico (5 %) com o indicador misto de vermelho de metila + azul de metileno. 

Finalmente, titulou-se com ácido clorídrico (0.02 N) em presença de um indicador para 

obter a porcentagem de nitrogênio, que foi relacionado com o fator 6,25 para o cálculo 

da porcentagem de proteína bruta (Equação 13 e Equação 14). 

 

%𝑵 =
𝑽 (𝒎𝑳)×𝑵𝑯𝑪𝒍×𝒇.𝒄.×𝑴𝑴𝑵

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑨𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
× 𝟏𝟎𝟎    (13) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 (%) = %𝑵 × 𝟔, 𝟐𝟓    (14) 

 

Onde: %N é porcentagem de nitrogênio; V é volume gasto; NHCl é normalidade 

da solução de HCl; f.c. é fator de correção igual 1 (padronização da solução); MMN é 

massa molecular de nitrogênio.  

Cinza 

As mesmas amostras utilizadas na determinação de umidade foram colocadas 

na mufla (500 °C por 4 h). Depois do resfriamento em dessecadores, as amostras 

foram pesadas e o conteúdo de cinzas foi calculado em função da massa inicial da 

amostra (Equação 15) 

 

𝑪𝒊𝒏𝒛𝒂 (%) =
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒊𝒏𝒉𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒊𝒏𝒉𝒐𝒗𝒂𝒛í𝒐

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎  (15) 
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Fibra Cru 

Foi utilizado o método Weende para determinação da fibra cru. Para a digestão 

ácida, as amostras (2 - 3 g) foram colocadas em béquer (600 mL) com 200 mL de 

H2SO4 (1,25 %) com algumas gotas de antiespumante, e em seguida, foram 

aquecidas até atingir ebulição, permanecendo nessa temperatura por 30 min. Na 

sequência, foi feita uma filtração a vácuo, usando tela de nylon, seguida de sucessivas 

lavagens. Os resíduos foram colocados no béquer com 200 mL de uma solução de 

NaOH (1,25 %) e gotas de antiespumante e aquecidos por 30 min à temperatura de 

ebulição. Posteriormente, foram filtrados e o resíduo foi transferido para os cadinhos, 

previamente pesados, e levados para estufa para uma pré-secagem (65 ºC/ 24 h), 

sendo em seguida transferido para a mufla (500 °C por 4 h). Os cálculos são 

apresentados na Equação 16. 

 

𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑟𝑢 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜𝐸𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜𝑀𝑢𝑓𝑙𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100  (16) 


