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RESUMO 

 

Neste trabalho desenvolveram-se três diferentes formulações para obtenção de filmes 

e revestimentos comestíveis a partir de quitosano, com incorporação de cera de abelha, 

glicerol e um surfactante (tween 80). Estudou-se o efeito da concentração de cera de abelha 

(0%, 10% e 20% massa de cera por massa de polímero) nas propriedades dos filmes 

obtidos. 

Verificou-se que as propriedades mecânicas dos filmes em testes de extensão, 

(tensão de ruptura, alongamento na ruptura, módulo de Young) e de perfuração (tensão de 

perfuração e de deformação) não foram afectados significativamente pela concentração de 

cera. 

Constatou-se que o carácter hidrofílico dos filmes e a permeabilidade ao vapor de 

água (PVA) diminuíram com incorporação de cera. A PVA diminuiu cerca de 99% face à 

permeabilidade dos filmes sem cera. 

Avaliou-se a actuação dos revestimentos comestíveis no estudo de conservação das 

uvas e verificou-se que a aplicação desses revestimentos favoreceu a desidratação dos 

frutos, pois não alterou significativamente as propriedades (cor, textura, teor de sólidos 

solúveis e pH) da uva face à amostra controlo. 

A análise multivariada realizada, que além dos parâmetros físico-químico, incluiu os 

dados da análise sensorial, permitiu concluir que os revestimentos de quitosano com cera 

incorporada não foram mais apropriados para a uva. 

Palavras-chave:  Revestimentos comestíveis, quitosano, cera de abelha, uvas de 

mesa. 

 

 

 

 

 

 

  



EDIBLE COATINGS BASED ON CHITOSAN AND BEESWAX: THEI R 

USAGE ON THE CONSERVATION OF TABLE GRAPES. 

 

ABSTRACT 

 

For this study we produced three different formulations to obtain edible films and 

coatings based on chitosan, incorporated with beeswax, glycerol and a surfactant (Tween 

80). It was studied the effect of beeswas concentration (0%, 10% e 20% wax mass per 

polymer mass) in the properties of the films obtained. 

Regarding the mechanical properties of the films, the results show that the tensile 

strength, elongation, Young's modulus, perforation tension and deformation were not 

significantly affected by the wax concentration used.  

The Water Vapor Permeability (WVP) and hydrophilicity of the films decreased with 

wax incorporation. The WVP decreased about 99% due to the permeability of the films 

without wax. 

During the performance evaluation of edible coatings, on the study of grapes 

preservation, it was found that the application of such coatings favors the dehydration of the 

fruit; as they do not significantly affect the grapes properties (color, texture, brix and pH) 

compared to the control sample. 

The sensory and multivariate analysis performed showed that the chitosan coating 

embedded with wax is not the most suitable for usage on grapes. 

Keywords:  edible coatings, chitosan, beeswax, table grapes. 

 

 

  



EXTENDED ABSTRACT 

 

For this study we produced three different formulations to obtain edible films and 

coatings based on chitosan, incorporated with beeswax, glycerol and a surfactant (Tween 

80). 

In order to study the film’s properties, we studied films with different wax concentrations 

(independent variable). All the obtained chitosan films were transparent and physically 

similar, while showing an increasingly intense yellow tint as we increased the wax 

concentration. 

Regarding the mechanical properties of the films, the results show that the tensile 

strength, elongation and Young's modulus were not significantly affected by the wax 

concentration used. The perforating tests showed significant variations between the chitosan 

and the chitosan+wax films on both the perforation tension and deformation. Although the 

wax addition appeared to hinder the sliding of the polimer chain by increasing fraction points 

on the polymer matrix, this negative tendency was not considered to be significant because 

of the heterogeneity of the sample. 

The chitosan film’s hydrophilic properties were proved to be positively affected by the 

addition of beeswax, as the adsorption isotherms were proportionately lowered as the wax 

concentration was increased. As for water vapour permeability, the film with 20% wax 

incorporated showed the best results when compared to the others, as the hydrophobic 

properties of the wax meant a decrease in permeability. 

As for the analysis on the applicability of using edible chitosan and beeswax-based 

coatings for grape preservation, we also experimented with chitosan film and different wax 

concentrations, and studied the effects on the fruit’s color, pH, brix, mass loss, mechanical 

properties and sensory analysis. 

Grapes without the film coating were very similar in appearance to grapes with the 

chitosan-wax coating, showing some spots throughout the conservation trial, while grapes 

with the chitosan coating showed an increase in shine. The beeswax concentration levels did 

not significantly alter the fruit’s luminosity, unlike the chitosan coating which was proved to 

significantly diminish it throughout the conservation experiment (after 6, 7 and 21 days). 

When studying the grape’s color saturation, the results showed no significant 

alterations related to the addition of chitosan or beeswax coatings, except on one occasion in 

which the chitosan and chitosan+wax covered grapes showed a 10% increase in color 



saturation when compared to the film-free grapes. The color hues were also not affected by 

the adding of beeswax in different concentrations, when compared to the coated grapes.  

The same is true with the grape’s pH levels, which did not show significant changes 

with the adding of coatings with different wax concentrations except for one isolated 

occurrence on day 14 of the trial.  

When studying the grape’s brix levels (%) we only found significant changes on the last 

day of the trial, with the 10% and 20% wax chitosan coatings showing an increase in the brix 

level. This could be explained by the increased concentration of sugars and organic acids on 

the fruit, which cause a higher dehydration rate.  

The fruit’s loss of mass was studied in two different settings: room temperature and 

refrigerated. The results showed that both the coated and uncoated refrigerated grapes lost 

less mass than the coated and uncoated grapes kept at room temperature, as was expected 

due to the lowered metabolism induced by cold. The results indicate that the chitosan coating 

did not affect the grape’s mass loss, because of the high quantity of water present on the 

surface of the coat (derived from the chitosan’s hydrophilic property), which in turn increased 

the kinetic force necessary for water to escape the coating and make it harder for 

dehydration to occur. 

In order to study the grape’s mechanical properties we conducted a compression test 

and, with the exception of the 5th and 20th days of trial, its results indicated that neither the 

use of coatings nor the use of different percentages of wax on chitosan coatings affected the 

perforation tension (kPa).  

The grape’s characteristics such as color, brix, pH and texture were not significantly 

affected by the independent variables, except for some observations. Now the mass loss (%) 

was negatively affected by these variables. 

On the sensory analysis, conducted using human tasters, the grapes with no coating 

and the grapes with chitosan coatings were considered better than the grapes with 

chitosan+wax coating on almost every criteria, as the samples that included wax were 

described as having a stranger taste. 

The sensory and multivariate analysis performed showed that the chitosan coating 

embedded with wax is not the most suitable for usage on grapes. 
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INTRODUÇÃO 

Motivação, Âmbito e Objectivos 

Motivação 

A procura pelas sociedades modernas de um futuro mais sustentável, através das suas 

políticas em torno da preocupação ambiental, tem surtido efeitos no desenvolvimento de 

novos produtos que respeitam os fins para os quais foram originalmente criados, mas que 

originem um menor número de impactos possíveis. Sejam estes de natureza ambiental, 

económica e/ou social. 

Assim é nosso dever ou ser-nos-á exigido socialmente, que antes de qualquer 

concepção de um novo produto, já tenhamos pensado, sob de que forma este originará o 

menor impacto ambiental possível e de que forma isso constitui um verdadeiro contributo 

para o desenvolvimento industrial sustentável, numa óptica de Ecologia Industrial. 

Um elemento fundamental a quase todos os sistemas de produção alimentares, são as 

embalagens. Um só produto pode estar sujeito a diversos tipos de embalagens. Nos últimos 

anos, em particular nas últimas duas décadas, a componente ambiental das embalagens 

tem sido bastante analisada relativamente ao seu impacto ambiental apesar da contenção 

dos produtos, da protecção e qualidade, da estética e do fornecimento de informação 

(através do marketing) serem os aspectos fundamentais (Keoleian, et al., 1999). 

O aumento da preocupação e o desenvolvimento de estudos em relação às 

consequências ambientais das embalagens, a aposta na inovação e procura de novos 

produtos sustentáveis, deve-se não só ao número crescente de preocupações ambientais 

no geral mas também à “massificação” das mesmas (Letras, 2001). 

Na indústria alimentar a preocupação com os resíduos das embalagens e o 

desenvolvimento sustentável também tem levado a novos desenvolvimentos no que respeita 

às embalagens e ao ciclo de vida dos produtos. 

É neste contexto que se integra a presente dissertação, a qual inclui um subcapítulo 

acerca do desenvolvimento das embalagens do papel inicial até aos revestimentos 

comestíveis biodegradáveis, suas aplicações como materiais de embalagem e portadores 

de aditivos alimentares. 

Âmbito e objectivos 

O âmbito do presente trabalho pretende ser uma contribuição para o desenvolvimento de 

revestimentos comestíveis, neste caso de estudo, a partir de quitosano (substância natural 
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proveniente da deacetilização da quitina, extraída do exoesqueleto de animais marinhos), 

com incorporação de compostos bioactivos (o própolis), para aplicação em frutos, as uvas 

de mesa, por forma a aumentar a shelf-life e acrescentar mais valor ao produto. 

Assim o objectivo deste trabalho consiste na formação de filmes comestíveis de 

quitosano e uma optimização dos mesmos por adição de uma barreira lipídica ao vapor de 

água (cera de abelha), um surfactante (tween 80) e um plastificante (glicerol). O glicerol 

adicionado, vai conferir ao filme uma maior elasticidade, sendo capaz de se interpor entre as 

cadeias de polímero que formam a rede tridimensional polimérica e diminuir a sua coesão. 

 Pretende-se com este estudo, criar filmes biodegradáveis, bioactivos e resistentes, com 

boas propriedades reológicas e mecânicas, capacidade de retenção de água, baixa 

permeabilidade ao vapor de água e que a alteração da cor dos filmes obtidos seja mínima. 

Para tal utilizou-se um surfactante e um plastificante de forma a obter uma maior 

flexibilidade dos filmes. 

Neste contexto, estabeleceu-se um desenho experimental, onde se fez variar a 

proporção de cera de abelha relativamente ao quitosano, ácido acético, e surfactante, que 

se mantiveram constantes por forma a estudar a influência dos seus constituintes nas 

características dos filmes obtidos a partir das soluções filmogénicas. 

Uma vez obtidos os filmes, estudaram-se as propriedades mecânicas (de extensão e de 

perfuração), a permeabilidade ao vapor de água, as propriedades higroscópicas (isotermas 

de adsorção) e a cor. 

Numa segunda fase deste trabalho, fez-se a aplicação da solução filmogénica na uva, 

respectiva análise sensorial e outros testes analíticos descritos mais à frente neste trabalho, 

de modo a compreender se as propriedades dos filmes se reproduziam quando aplicadas no 

produto e determinar se a existência de um revestimento comestível no fruto lhe confere 

mais valias, quer ao nível do aspecto, quer do tempo de vida e se o consumidor não detecta 

sabores/odores estranhos no fruto. 

Organização da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 secções cujo conteúdo se resume nos 

parágrafos seguintes: 

Introdução, onde se explica a motivação, âmbito e objectivos que levaram ao 

desenvolvimento deste trabalho. 

Enquadramento teórico, onde se faz uma análise à problemática da embalagem como 

resíduo e se aborda o desenvolvimento dos filmes e revestimentos comestíveis como parte 
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integrante da solução, caracterizando o fruto (uva) que é nesta dissertação o objecto de 

aplicação dos revestimentos. 

Desenvolvimento experimental, onde se analisam os materiais e os métodos utilizados 

na elaboração de todo o trabalho prático que foi conduzido ao longo desta dissertação e se 

discute a metodologia que serviu de base à dissertação. 

Resultados e discussão, onde se apresentam e discutem as principais propriedades do 

revestimento comestível em estudo e as principais conclusões que se retiram das várias 

experiências realizadas. 

Conclusões, onde se relacionam as principais conclusões obtidas ao longo dos 

procedimentos experimentais com os objectivos deste trabalho. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. As Embalagens alimentares e a sustentabilidade 

1.1. O papel das embalagens 

A necessidade da criação e desenvolvimento das embalagens surge pelo facto da 

produção e o consumo dos bens alimentares, terem ocorrido em lugares variados e espaços 

temporais diferentes no mundo. 

Segundo Eva Pongrácz (1998), tal facto levou a uma divisão do trabalho, isto é, que os 

bens produzidos em determinado local tinham de ser distribuídos e transportados para outro 

sítio. Devido às propriedades climáticas dos diferentes locais do globo, mesmo em idades 

pré-históricas, era necessário algum tipo de recipiente para manter os alimentos guardados 

durante algum tempo. É então desta forma que a embalagem surge como elo de ligação 

entre a produção e o consumo. 

A embalagem desempenha um papel fundamental na indústria alimentar graças às 

suas múltiplas funções. Além de conter o produto, a embalagem é muito importante na 

conservação dos produtos, mantendo a sua qualidade e segurança alimentar, actuando 

como barreira contra factores responsáveis pela deterioração química, física e 

microbiológica dos produtos, prolongando assim a shelf-life dos mesmos. 

1.2. Problemática dos resíduos de embalagens 

Desde os tempos mais remotos que os resíduos são um problema que necessita de 

ser resolvido. Mais recentemente, equiparado aos problemas dos resíduos já produzidos, 

tem-se falado muito acerca da problemática das embalagens. Neste processo, começou por 

se utilizar embalagens reutilizáveis, mas com o evoluir dos tempos passou-se a usar na sua 

maioria embalagens descartáveis (Golding, s.d.). 

No entanto, as embalagens têm também um papel na redução de resíduos. No caso 

das embalagens para alimentos, este papel é ainda mais evidente. 

Quando um alimento é processado e embalado, os refugos, desperdícios alimentares, 

são muitas vezes utilizados como combustível, mas também para alimentação animal ou 

outros tipos de subprodutos economicamente viáveis. Na ausência de alimentos 

processados e embalados, os resíduos de alimentos passam a ser lixo no ambiente 

doméstico. Uma outra razão pela qual a embalagem reduz os resíduos gerados, é a redução 

dos desperdícios alimentares e consequentemente diminuir a degradação dos mesmos. 
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Estima-se que, com o aumento de 1% de embalagens, o desperdício alimentar diminui 1,6% 

(Pongrácz, 1998). 

Os materiais mais utilizados nas embalagens de produtos alimentares podem ser de 

vidro, metal, plástico ou papel. Podem ainda encontrar-se embalagens de madeira, têxteis e 

cortiça. 

Contudo, a maioria dos materiais utilizados, actualmente, para produção das 

embalagens, apresentam um grave problema ambiental, dados os grandes volumes de 

resíduos não biodegradáveis que são gerados (Gómez-Guillén, et al., 2009). 

1.3. Sustentabilidade vs Inovação 

Como alternativa aos produtos não biodegradáveis, com graves implicações na 

sustentabilidade ambiental, a ciência tem disponibilizado produtos inovadores através do 

recurso aos biopolímeros naturais. 

Estes têm ganho bastante importância, na indústria alimentar, através da produção de 

filmes e revestimentos comestíveis e biodegradáveis, devido à sua biocompatibilidade. Um 

filme comestível pode ser definido como uma fina camada de material que é comestível e 

que pode servir de barreira ao oxigénio, humidade e ao movimento de solutos dos alimentos 

(Osako, et al., 2009). 

Assim, graças a estes novos conceitos de embalagem, os biopolímeros podem tornar-

se numa alternativa aos materiais anteriormente referidos (não biodegradáveis), 

potenciando a contribuição dos revestimentos biodegradáveis na redução dos resíduos dos 

plásticos (Gómez-Guillén, et al., 2009). 

1.4. Revestimentos Comestíveis 

1.4.1. Uma oportunidade na valorização 

Segundo Tharanathan, R. N. (2003), o embalamento dos alimentos foca-se na 

preocupação com a preservação e protecção de todos os tipos de alimentos e matérias-

primas, particularmente da deterioração oxidativa e microbiológica mas também para 

estender a sua shelf-life. Neste contexto, o aumento do uso de filmes para embalagens 

sintéticas tem levado a sérios problemas ecológicos devido à falta de biodegradabilidade 

dos materiais usados. 

Desta forma, há uma grande oportunidade de valorização dos filmes comestíveis, 

através da sua utilização como novos conceitos de embalagem. Por outro lado, os filmes 
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comestíveis biodegradáveis podem não ser utilizados como material de embalagem apenas, 

mas também como portadores de aditivos alimentares (Kołodziejska, et al., 2006). 

1.4.2. Para que servem os revestimentos comestíveis  

Os filmes e revestimentos comestíveis possuem diversas aplicações. A sua normal 

aplicação em muitos produtos, serve para controlar a transferência de humidade, as trocas 

gasosas e os processos de oxidação. 

Outra utilidade do uso de filmes e revestimentos comestíveis em alimentos é que há 

ingredientes activos que podem ser incorporados na matriz do polímero e consumido em 

conjunto com os alimentos, aumentando assim a segurança ou até mesmo os atributos 

nutricionais e sensoriais (Gómez-Guillén, et al., 2009) 

Alguns trabalhos realizados por Krochta & Mulder-Johnston (1997) e Gonçalves, A. 

(2007), indicam que o uso mais frequente de revestimentos e filmes comestíveis é em frutos, 

hortaliças frescas e produtos minimamente processados, uma vez que devido às mudanças 

fisiológicas provocadas por danos mecânicos nos tecidos vivos, estes tendencialmente 

reduzem o tempo de vida de armazenamento. Para frutos muito sensíveis, os revestimentos 

comestíveis, desempenham funções de protecção de extrema importância, como por 

exemplo em cerejas, morangos ou uvas, que são frutos muito sensíveis aos danos 

mecânicos, necessitando de mais estudos que viabilizem o aumento do tempo de 

armazenamento. 

Na Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.  

observam-se algumas aplicações dos revestimentos comestíveis investigadas 

recentemente. 

Tabela 1 - Exemplos de aplicações de revestimentos c omestíveis em frutos e vegetais que têm sido 
investigados (adaptado de (Lin et al., 2007) 

 

Produto Material de Revestimento Funções Primárias

Maça Caseinato; Soro proteíco. Barreira ao O2; transporte de antioxidantes

Maça 
minimamente 
processada

HPMC; Alginato; Gelatina; CMC; 
Carragenato

Barreira ao O2/CO2/H2O; conferir brilho

Cenoura
Goma xantana; Caseína de cálcio; WPI; 

Pectina; CMC; 
Barreira à H2O; transporte de vitamina E e Ca2+

Cereja
SemperfreshTM; Caseinato; Proteína do 

leite
Barreira ao O2/CO2/H2O

Lichia 
(descascada)

Quitosano Barreira ao O2/H2O

Morango
Mucilagem de cacto; Soro proteíco de 

caseina; Quitosano; HPMC; Glúten de trigo

Barreira ao O2/CO2/H2O; transporte de 

antioxidantes, vitamina E, Ca2+ e agentes 
antimicrobianos
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Vantagens da utilização de revestimentos comestívei s em alimentos. 

Algumas vantagens da aplicação de revestimentos comestíveis em alimentos, incluem 

(Sonti, 2003): 

� Acrescenta valor pela natureza do biopolímero utilizado. 

� Maior longevidade do período de consumo do alimento (shelf life). 

� Manutenção da qualidade durante o transporte e armazenamento. 

� Potencia a atractividade do alimento ao consumidor. 

� Potencia a retenção da cor, dos ácidos, açúcares e de outras componentes do 

flavour. 

� Redução das perdas de peso. 

� Redução de distúrbios no armazenamento. 

� Redução do impacto das embalagens sintéticas. 

Desvantagens da utilização de revestimentos comestí veis em alimentos. 

Enquanto os revestimentos têm efeitos desejáveis na redução das mudanças de cor, 

perda de firmeza e deterioração, existem algumas desvantagens da aplicação de 

revestimentos comestíveis em alimentos que Sirisha Sonti (2003) também inclui no seu 

trabalho e que podem ser ultrapassadas por selecção adequada do tipo e espessura do 

revestimento evitando o tratamento de frutos imaturos insípido e o armazenamento de frutos 

revestidos a uma temperatura elevada. 

No entanto e segundo a autora as principais desvantagens prendem-se com: 

� A preocupação que os consumidores têm com os aditivos que são 

incorporados, incluindo a cera, pelo que a sua aceitabilidade dos revestimentos 

comestíveis deve ser reconhecida. 

� Para produtos vivos e com respiração elevada, os revestimentos espessos 

podem restringir a troca gasosa respiratória, fazendo com que o produto 

acumule níveis elevados de etanol e desenvolva sabores estranhos. 

� Propriedades fracas de barreira ao vapor de água dos revestimentos podem 

resultar em perdas de peso ou humidade do produto, mas podem evitar a 

condensação do vapor de água, o que pode ser uma fonte potencial 

descontaminação microbiológica dos frutos e dos vegetais revestidos. 

� Revestimentos que têm boas propriedades de barreira aos gases podem 

provocar o início da respiração anaeróbica e interferindo com o 

amadurecimento normal. A película deve permitir que uma certa quantidade de 
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permeação de oxigénio através do revestimento ou película, a fim de evitar 

condições anaeróbias. 

1.5. Materiais utilizados na produção e tipos de re vestimentos comestíveis. 

Os principais componentes empregues na produção de filmes e revestimentos 

comestíveis são: hidrocoloidais (como as proteínas, os derivados de celulose, os alginatos, 

os amidos, entre outros polissacáridos) e os lipídicos (entre outros, as ceras e ácidos 

gordos) (Beirão da Costa, 1998). 

Cada um destes componentes pode estar presente em diferentes proporções e 

determinam as propriedades do material como uma barreira ao vapor de água, oxigénio, 

dióxido de carbono e às transferências em sistemas alimentares. 

Desta forma as características que cada revestimento pode tomar, devem servir de 

base à sua selecção, dependendo do tipo de utilidade pretendido e do alimento (Krochta, et 

al., 1997). 

1.5.1. Revestimentos Hidrocoloidais 

Segundo Guilbert (1996) os filmes compostos principalmente por proteínas e 

polissacáridos têm propriedades mecânicas e ópticas mais adequadas, mas são altamente 

sensíveis à humidade e fracas barreiras ao vapor de água. Isto pode representar uma 

desvantagem quando são aplicados a produtos alimentares com o conteúdo de humidade 

alto, pois os filmes podem inchar, dissolver-se ou desintegrar-se quando em contacto com a 

água. 

Actualmente há uma grande variedade de ensaios de polissacáridos e derivados que 

são utilizados na produção de revestimentos e filmes comestíveis (Beirão da Costa, 1998). 

Destes, e de entre os mais utilizados na aplicação a frutos minimamente processados, 

destacam-se: o alginato, o quitosano, o carragenato, a carboximetilcelulose e a metilcelulose 

(Baldwin et al. 1996; Lee et al. 2003). 

Entre os diferentes plastificantes adicionados, um dos mais referenciados nas 

formulações de filmes à base de quitosano é o Tween 80 (Casariego, et al., 2008, 

Cerqueira, et al., 2009a). 

Os filmes e revestimentos comestíveis produzidos a partir de hidratos de carbono 

apresentam-se geralmente como uma fraca barreira à humidade devido à sua hidrofilicidade 

(Hiemenz et al., 1997). 

Para melhorar as características de barreira à humidade, os compostos hidrofóbicos, 

tais como agentes tensioactivos podem ser adicionados aos materiais hidrofílicos. Também 
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se podem utilizar surfactantes para reduzir a tensão superficial da solução, melhorar a sua 

adesividade e aderência do revestimento (Ribeiro et al., 2007; Rodríguez et al., 2006). 

1.5.2. Revestimentos Lipídicos 

A incorporação de componentes lipídicos (ceras e lípidos) nos revestimentos ou filmes 

comestíveis, contribui para melhorar as propriedades de barreira ao vapor de água deste 

tipo de revestimentos (Wu et al., 2002). Estes revestimentos apesar de se exibirem como 

uma boa barreira ao vapor de água, são uma barreira ineficaz aos danos mecânicos e são 

muito permeáveis ao oxigénio (Tanada-Palmu et al., 2005). 

A principal função dos revestimentos constituídos por lípidos é precisamente impedir (ou 

minimizar) as perdas de água, propriedade que lhes advém da sua baixa polaridade ( 

(Beirão da Costa, 1998; Kester et al., 1986). Os filmes compostos por lípidos, geralmente 

são opacos, relativamente duros e mais vulneráveis à oxidação (Guilbert et al., 1996). 

Por forma a diminuir a fragilidade dos filmes e aumentar a sua flexibilidade e a 

maleabilidade, é usual adicionar agentes plastificantes à solução filmogénica. Estes 

reduzem as forças intermoleculares e aumentam a mobilidade das cadeias de polímero, 

melhorando a flexibilidade e a extensibilidade do filme (Gontard et al., 1993); Sobral et al., 

2001). O agente plasticizante mais utilizado, entre outros, é o glicerol dada a sua 

capacidade de melhorar a “funcionalidade” dos revestimentos comestíveis (Baldwin et al., 

1996; Lee et al., 2003). 

1.5.3. Revestimentos Compósitos: bicamada e emulsõe s 

Recentemente o interesse no desenvolvimento de revestimentos comestíveis, tem-se 

focado em revestimentos compósitos ou bicamada, tais como proteínas ou polissacáridos, 

integrando lípidos para melhorar a funcionalidade dos revestimentos. 

Tal facto baseia-se no princípio que cada material de revestimento individualmente tem 

funções e limitações únicas não sendo eficazes na conservação da qualidade dos frutos e 

vegetais, por si. Pelo que uma vez juntos podem ver a sua funcionalidade ser reforçada. 

Como vimos acima, os polissacáridos e proteínas são polímeros hidrofílicos na natureza, 

assim, são excelentes barreiras ao oxigénio e aromas. Já os lípidos servem de boas 

barreiras a baixos valores de humidade relativa. Por outro lado, os lípidos são hidrofóbicos e 

por isso têm melhores propriedades de barreira à humidade do que os de polissacáridos e 

proteínas. Porém, a sua natureza não-polimérica limita a sua capacidade de formação de 

película coesa (Krochta et al., 1997). 
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Nos filmes e revestimentos compósitos, o polissacárido ou a proteína fornece a 

integridade da película, aprisiona o lípido adicionado, e o componente lipídico confere a 

propriedade de barreira eficaz à humidade (Krochta et al., 1997). 

Os filmes e revestimentos compósitos podem-se caracterizar em bicamadas ou 

emulsões estáveis. Nos filmes e revestimentos compósitos de bicamada, os lípidos em geral 

formam uma camada adicional sobre a camada de polissacárido ou proteína, enquanto que 

os lípidos nos filmes e revestimentos compósitos de emulsões, se encontram dispersos e 

retidos na matriz polimérica de proteínas e polissacáridos. O carácter hidrofílicos das 

proteínas, permite que estas estabilizem as emulsões de proteína-lípido através do equilíbrio 

entre as forças electrostáticas e hidrofóbicas. Os polissacáridos estabilizam as emulsões por 

se associarem fortemente à superfície dos lípidos e significativamente à fase contínua para 

formar uma camada polimérica ou uma rede com uma espessura considerável (Callegarin et 

al., 1997). 

As propriedades mecânicas e de barreira dos filmes e revestimentos compósitos são 

afectados pela composição e distribuição das substâncias hidrofóbicas na matriz do 

revestimento/filme (Kamper et al., 1985). Geralmente os filmes e revestimentos bicamada 

são mais eficazes como barreira à humidade do que as emulsões, devido à existência de 

uma fase hidrofóbica contínua na matriz, pelo que a propriedade de barreira à humidade 

pode ser melhorada através do aumento do grau de saturação dos lípidos e do comprimento 

da cadeia de ácidos gordos (Kamper et al., 1984). 

É por estas razões, que a tendência actual na concepção de materiais biodegradáveis 

para embalagens de alimentos é uma combinação dos diferentes compostos (Guilbert et al., 

1996). 

1.6. O quitosano e sua aplicação como revestimento comestível. 

O quitosano é um polissacárido que tem vindo a ganhar importância em diversas 

áreas, desde a indústria alimentar, à farmacêutica até à cosmética, sob diversas formas. 

Este é um polímero natural obtido a partir da deacetilização da quitina, que é o maior 

constituinte do exosqueleto dos crustáceos, encontra-se em paredes celulares de fungos e 

outros materiais biológicos (Kołodziejska et al., 2006; McCloskey et al., 2010). 

O quitosano, ou poli(1,4)-2amido-2-desoxi-β-D-glucose (Figura 1), é um biopolímero 

policatiónico, linear e hidrofílico cuja fórmula geral é [C6H11O4N]n. Este é constituído por 

unidades de 2-acetamido-2-dexi-Dglicopiranose e, em maior proporção, 2-amino-2-deoxi-D-

glicopiranose unidas por ligações glicosídicas β(1→4). 



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

11 
 

 

Figura 1 - Estrutura molecular do quitosano (adaptad o de: Shahidi et al., 1999). 

Essencialmente, o quitosano, apresenta três tipos de grupos funcionais: um grupo 

amina, e dois grupos hidroxilo primário e secundário, que estão respectivamente na posição 

C-2, C-3 e C-6 (Shahidi et al., 1999). Estes grupos funcionais, na presença de soluções 

ácidas vão adquirir carga positiva, possibilitando a existência de reacções químicas, pelo 

que pode apresentar propriedades diversas. 

O quitosano é uma base fraca, insolúvel em água, sendo solúvel em soluções fracas 

dos ácidos acético, fórmico, succínico, láctico e málico (Rabea et al., 2003). Já as suas 

formas conjugadas (com acetato, malato e lactato) são solúveis em água (No et al., 2007). A 

sua solubilidade está directamente relacionada com a quantidade de grupos amina que se 

encontram protonados. Um maior número destes grupos vai levar a uma maior repulsão das 

cadeias (devido ao número elevado de interacções electrostáticas), o que permite uma 

maior solvatação em água (Pinto, 2005). 

Também se tem verificado que o quitosano é um biopolímero não-tóxico, 

biodegradável, biocompatível e que possui uma intrínseca actividade microbiana, que inibe o 

crescimento de uma vasta variedade de bactérias (Helander et al., 2001; Shahidi et al., 

1999). 

Devido à sua grande biodegradabilidade, carácter não tóxico, permeabilidade selectiva 

e capacidade de quelação (de iões como o ferro, cobre, cádmio e magnésio) e adsortiva, os 

polímeros compostos por quitosano têm sido alvo de diversas aplicações industriais. 

Segundo Boyanova (2005) este polímero pode ter funções de imobilização e 

purificação de enzimas e ainda de aditivo para desenvolvimento de novos produtos 

alimentares, alterando as propriedades gelificantes, estabilizadoras e de espessamento, 

entre outras. Uma das propriedades mais importantes deste polímero decorre da respectiva 

capacidade para quebrar ligações lipídicas através da sua carga iónica positiva. 

O quitosano, com este largo espectro de funções, pode apresentar diversas 

aplicações, destacando-se na indústria alimentar pelo aumento da conservação de diversos 

alimentos, pela diminuição da deterioração microbiana através da sua utilização em 

biofilmes, purificação da água e ainda clarificação e desacidificação de sumos de frutas. 
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Este biopolímero é um excelente componente para produzir revestimentos 

comestíveis, devido à sua capacidade de formação de película, boas propriedades 

mecânicas e capacidade em formar películas transparentes, que podem encontrar aplicação 

em uma variedade de necessidades de embalagem entre outras aplicações (Srinivasa et al., 

2002). 

Diversos estudos indicam as potencialidades dos revestimentos de quitosano. De 

acordo com (Han et al., 2004; Han, et al., 2005) os revestimentos de quitosano permitem 

prolongar a shelf-life dos morangos frescos e das framboesas vermelhas, diminuindo a 

perda de peso e retardando as mudanças de cor, acidez titulável, o pH durante o 

armazenamento e a redução ou perda por exsudação, melhorando a qualidade da textura 

dos morangos congelados. 

Os filmes e revestimentos de quitosano têm uma baixa permeabilidade aos gases 

(CO2 e O2) (Hosokawa et al., 1990) no entanto, tendem a ter uma grande permeabilidade ao 

vapor de água. Com o intuito de melhorar a barreira à água dos filmes de quitosano, há 

vários compostos que frequentemente são incorporados (Park et al., 2004; Vargas et al., 

2009). 

1.7. Incorporação de compostos bioactivos ou funcio nais em revestimentos 

Como foi descrito acima, os filmes e revestimentos comestíveis podem controlar a 

humidade, gases, a migração de lípidos, bem como ser utilizados como transportadores de 

aditivos e nutrientes. 

De acordo com diversos estudos, os filmes e revestimentos com base em quitosano, 

tem sido descritos como eficazes incorporadores de compostos funcionais, tais como 

péptidos (nisina e ciatimina) (Cleveland et al., 2001) extractos vegetais (extracto de orégãos, 

rosmaninho, pimento, chá, extracto de alho, entre outros) (Chi, S. et al., 2006; Oussalah et 

al., 2004; Seydim et al., 2006; Zivanovic et al., 2005) antioxidantes e agentes 

antimicrobianos de maneira a melhorar a qualidade dos alimentos (Durango et al., 2006; 

Pranoto et al., 2005). Um vasto número de obras tem estudado a influência da incorporação 

de compostos bioactivos nos filmes e revestimentos comestíveis (Min et al., 2010; Sebti et 

al., 2002). 

Também a incorporação de cera de abelha, como agente lipídico, pode ver a sua 

utilidade como composto bioactivo, pois a cera de abelha é muito rica em própolis que está 

relatada em diversos estudos como uma substância bioactiva e benéfica para a saúde. 



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

13 
 

2. A uva de mesa 

2.1. Origem e história de cultivo 

O nome científico da videira ou parreira é Vitis vinifera L. O género Vitis é o principal 

representante da família Vitaceae, dada a importância económica da uva (Vitis vinifera L.), 

largamente consumida “in natura” ou empregue como matéria-prima no fabrico de sumos, 

vinhos, uvas passas, geleias, entre outros (Schleier, 2004). 

Também conhecida como "uva europeia", esta é a principal espécie de uva, que 

representa mais de 90% da produção mundial. Pensa-se que a espécie é nativa de áreas 

perto do Mar Cáspio, na Ásia Menor. Há sementes que foram encontradas em habitações 

escavadas da Idade do Bronze no sul da Europa Central (3500-1000 aC). Hieróglifos 

egípcios detalham a cultura de uvas em 2440 aC. Os fenícios carregaram diferentes castas 

para a Grécia, Roma e sul da França antes do ano 600 aC. Os romanos encarregaram-se 

de espalhar a uva por toda a Europa. A uva foi levada para o extremo oriente através de 

comerciantes da Pérsia e da Índia. A variedade Syraz, muito famosa pelo vinho que origina 

recebe o nome de uma cidade, a mais importante do Irão, onde as uvas foram encontradas 

cerca de 5000 anos (Mencarelli et al., 2005). 

Segundo Mencarelli (2005) a espécie Vitis labrusca é também muito conhecida. Pode 

ser denominada por “uva americana” ou “uva raposa”. É uma uva valiosa, pela criação de 

novos híbridos utilizados na produção de vinho, bem como de porta-enxertos resistentes à 

filoxera de uvas viníferas. A sua principal utilização é para produção de sumos de uva doce 

(por exemplo o sumo americano Welch’s) e produtos associados como: geleias, compotas, 

conservas e em menos quantidade, o vinho. Esta espécie pode encontrar-se num estado 

selvagem desde o Maine até à Carolina do Sul (Piemonte) e a oeste até as montanhas do 

Tennessee. Pensa-se que os Vikings, antes das viagens de Cristóvão Colombo, deram o 

nome de "Vinland" às províncias marítimas do Canadá, cujo significado, "país da uva", se 

deve à abundância de uvas silvestres que crescem naquelas florestas. 

A uva possui inúmeras variedades que apresentam características distintas quanto à 

forma, tamanho, tonalidade, qualidade, produtividade, entre outros. Consoante a variedade, 

a uva pode ser utilizada para uva de mesa (variedades com baixa acidez, pobre em 

açúcares que cumpre padrões de tamanho, coloração e forma), produção de vinho 

(variedades com maior acidez e conteúdo moderado de açúcares) e uva passa (variedades 

com baixa acidez e ricas em açúcares). 

Para além destas utilizações as uvas, na indústria alimentar, podem também ser 

usadas para a produção de sumos, confecção de doces e geleias. Neste trabalho, serão 

somente descritas as características da uva de mesa como fruta fresca. 
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2.2. Caracterização botânica, taxonomia e cultivare s 

A família Vitaceae é constituída por cerca de 700 espécies, divididas em 12 géneros, a 

família Vitaceae (Quadro 1) possui uma distribuição vasta situada nas regiões tropicais e 

subtropicais do planeta, até a algumas áreas temperadas. (Heywood, 1993). A maior parte 

dos membros da família são espécies trepadeiras, dotadas de gavinhas (brotos ou 

inflorescências modificadas, que podem ter ventosas na extremidade). Há também algumas 

espécies de arbustos erectos cujos nós são frequentemente articulados ou dilatados. Vários 

géneros são ornamentais, como Cissus, Parthenocissus, e Vitis (Schleier, 2004). 

Quadro 1 - Classificação científica da uva. 

 

Mencarelli (2005) descreve no seu trabalho que o género Vitis se encontra 

amplamente distribuído entre 25° e 50° a Norte de latitude na Europa, Oriente Médio, 

América do Norte e na Ásia oriental. Além disso, algumas espécies de Vitis são encontradas 

nos trópicos - países da América Central, Caraíbas, América do Sul e do Norte. Há mais de 

100 espécies descritas na literatura, das quais 65 pensa-se que sejam de linhas puras e as 

outras 45, híbridos interespecíficos. 

O género Vitis está dividido em 2 subgéneros (Mencarelli et al., 2005):  

1. Euvitis  - "uvas verdadeira"; caracterizado por conjuntos de frutos alongados 

com bagas que aderem ao caule com a maturidade, as gavinhas são 

bifurcadas, diafragmas de medula em nós. Também são denominadas de 

"videiras comuns". 

2. Muscadínia - a maioria das espécies pertence a este subgénero. A uva 

Muscadínia caracteriza-se por ter frutos dispersos em pequenos cachos, com 

pele grossa, gavinhas simples, e a inexistência de diafragmas entre os nós. 

2.3. Principais fenómenos da maturação da uva 

Por forma a compreender melhor os fenómenos da maturação da uva, fruto da vitis 

vinífera, é necessário entender a composição do cacho de uvas. No género Vitis, as uvas 

estão aglomeradas em cachos e cada cacho é constituído por duas partes distintas: o 

engaço, parte lenhosa, e os bagos, parte carnuda. 

Reino Plantae

Divisão Magnoliophyta

Classe Magnoliopsida

Ordem Vitales

Família Vitaceae

Género Vitis

Classificação Científica
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2.3.1. O engaço 

A parte lenhosa do cacho, o engaço (Figura 2), é composta por um eixo principal, 

designado por ráquis (ramificação mais comprida) que está ligado ao pedúnculo, e por 

ramificações mais curtas, pedicelos, que suportam os bagos e lhes fornecem água e sais 

minerais. Cerca de 3 a 9% do peso do cacho é proveniente do engaço e é este que 

determina a sua estrutura (Dias, J. P., 2006). 

 

Figura 2 - Estrutura representativa do cacho de uva.  

2.3.2. O bago 

O pericarpo é o nome que designa o grupo de tecidos que envolvem as sementes 

(grainhas) e representa 91 a 97% do peso do cacho, constituindo aquilo a que designamos 

bago de uva. O pericarpo divide-se em 3 camadas: exocarpo (película), mesocarpo (polpa) e 

endocarpo (Figura 3) (Dias, J. P., 2006). 
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Figura 3 - Esquema e corte esquemático do bago de uv a. 

O exocarpo (película) é a parte externa do bago, constituído por uma membrana 

heterogénea e elástica que se distende à medida que o bago cresce e que se divide em: 

cutícula, epiderme e hipoderme (Ribéreau-Gayon, 2000). 

A epiderme é constituída por uma ou duas camadas de células alongadas, dispostas 

tangencialmente. A espessura desta camada varia de acordo com a variedade da uva. A 

hipoderme divide-se em duas zonas: uma zona mais externa composta por células com 

forma rectangular e uma zona interna constituída por células poligonais onde se concentram 

a maior parte dos compostos fenólicos da película (que do ponto de vista químico, é 

constituída por: celulose, ácidos orgânicos, minerais, flavonóides (flavonas e/ou 

antocianinas), aromas e taninos (Pinelo et al., 2006; Ribéreau-Gayon, 2000). 

O mesocarpo ou polpa, é constituído por células grandes e poligonais, de parede 

delgada e desorganizada, durante a maturação do bago. Representa cerca de 85% do total 

do bago. Como se pode verificar na Figura 3, na polpa é possível distinguir os feixes 

periféricos dos feixes centrais. Os primeiros revestem a película, os últimos alcançam as 

sementes e os feixes que ficam agarrados ao receptáculo e formam o pincel. As diferentes 

zonas estão delimitadas por vasos libero-lenhosos que permitem a alimentação do bago 

(Navarre, 1997; Ribéreau-Gayon, 2000). 

2.3.3. Fases de maturação da uva 

A maturação da uva consiste em 5 fases: a formação do bago, o período de 

crescimento herbáceo, o pintor, a maturação e a sobrematuração. 

Segundo o autor Dias (2006) a formação do bago começa com a fecundação dos 

óvulos das flores da videira. A floração inicia-se quando as temperaturas médias são 

superiores a 18	℃. O tempo seco, com pouco vento e com temperaturas a rondar os 20	℃, 
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favorece o processo de floração e fecundação. Por outro lado, tempos chuvosos e 

temperaturas baixas provocam desigualdades de amadurecimento do pólen, dos óvulos, da 

lavagem do líquido açucarado do estigma, dificultando o processo germinativo. 

A formação e crescimento dos bagos (Figura 4) é fruto dum processo hormonal que 

ocorre durante a polinização, fecundação e desenvolvimento da graínha, sendo que as 

hormonas de crescimento que influenciam, numa primeira fase, o crescimento do bago são: 

as auxinas, citoquininas e giberelinas (Figura 4). No entanto, há outras substâncias que são 

produzidas no próprio bago ou outras partes da videira, e que também contribuem para o 

crescimento. O número de grainhas influencia o tamanho final do bago (Dias, 2006). 

O período de crescimento herbáceo tem uma duração média de 45 a 65 dias e é um 

período entre a formação do bago (que nesta fase é verde e duro) até ao pintor. 

 

Figura 4 - Fases da maturação da uva e evolução do peso do bago (adaptado de: Dias, 2006). 

Na fase pintor dá-se uma diminuição ou interrupção do crescimento da videira e o 

bago inicia o período fisiológico de coloração da uva. O crescimento da uva é interrompido 

pela multiplicação celular dada a dilatação das suas células. O aspecto herbáceo perde-se, 

a uva incha e torna-se elástica. Nas castas brancas a uva adquire uma coloração amarela 

translúcida e, nas tintas, vermelha clara passando posteriormente a vermelho escuro. O teor 

de açúcar, nesta fase, aumenta rapidamente e pode chegar a teores de 100g/l, por outro 

lado a acidez começa a diminuir (Dias, 2006). 

No decorrer da maturação e desenvolvimento da uva, fase que dura desde o pintor até 

se obter o bago maduro (35 a 55 dias) (Figura 4), dá-se a desorganização e a diminuição da 

espessura da cutícula. Esta é composta por ácidos gordos (cutina) e é sobre ela que se 

encontra a pruína, substância cerosa, responsável pela impermeabilidade, resistência e pela 

retenção dos microrganismos trazidos pelo vento e por insectos (Navarre, 1997; Ribéreau-

Gayon, 2000). Esta mantém-se constante ao longo da maturação da uva e está disposta em 

camadas hidrofóbicas (Del Solar D. et al., 2002). 
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2.4. Composição química da uva 

A composição química da uva e o seu estudo é de extrema complexidade. O 

crescimento do bago e o seu desenvolvimento são resultado de um complexo ciclo 

reprodutivo, em que o crescimento de toda a planta influencia imenso o desenvolvimento 

desses processos e a composição química do fruto. Desta forma e apesar de se 

encontrarem diferenças a nível químico, de planta para planta, apresenta-se seguidamente, 

e de um modo geral, os principais constituintes químicos existentes (Tabela 2). 

Os principais constituintes da uva, do ponto de vista químico, são: água, etanol, 

açúcares com conteúdo elevado, principalmente frutose e glicose, que é responsável pelo 

facto da uva ser um dos frutos com valor energético mais elevado, minerais (potássio, 

fósforo, magnésio, cálcio, sódio, silício, ferro, manganês, zinco, cobre, níquel, molibdénio, 

cromo, cobalto), vitaminas (ácido pantotênico, nicotinamida, vitamina B2, B6, biotina, ácido 

fólico de entre as quais se destaca o teor de vitamina B6 e, somente na uva preta, os 

carotenos - pro-vitamina A), ácidos orgânicos (láctico, tartárico, acético, málico entre outros), 

aminas bioactivas (histamina, beta-feniletilamina, tiramina), e proteínas. O conteúdo em 

fibras alimentares é moderado (Scherz & Senser, 2000). 

A uva é ainda rica em fitoquímicos benéficos ao organismo, nomeadamente as 

antocianinas quercitina e resveratrol. 

A pruína é essencialmente constituída por ácido oleanólico (maioritariamente) e 

compostos orgânicos, nomeadamente álcoois gordos (Del Solar D. et al., 2002). Já a 

grainha que representa 2-5% do bago de uva é constituída por taninos e óleos. 

Normalmente existem 4 grainhas por bago, mas este número poderá variar de 0 a 9 

(Navarre, 1997). 
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Tabela 2 - Informação nutricional e energética da u va por 100 g de parte edível (adaptado de: Tabela d a 
Composição dos Alimentos - TCA). 

 

  

por 100 g 
(de parte 
edível*)
77 kcal

321 kJ

78,9 g

0,3 g

0,5 g

18,6 g

Mono+dissacáridos 18,6 g

0,41 g

0 g

0 g

0,3 g

Ácidos gordos saturados 0,1 g

Ácidos monoinsaturados 0 g

Ácidos gordos 
polinsaturados

0,1 g

Ácido linoleico 0,1 g

Vitamina A total 
(equivalentes de retinol)

15 ug

Caroteno 60 mg

Vitamina D 0 ug

a-tocoferol 0,40 mg

Tiamina 0,03 mg

Riboflavina 0,02 mg

Equivalentes de niacina 0,20 mg

Niacina 0,20 mg

Triptofano/60 0 mg

Vitamina B6 0,09 mg

Vitamina B12 0 ug

Vitamina C 1,0 mg

Folatos 2,0 ug

Cinza 0,41 g

Sódio (Na) 2,0 mg

Potássio (K) 215 mg

Cálcio (Ca) 10 mg

Fósforo (P) 11 mg

Magnésio (Mg) 8,0 mg

Ferro (Fe) 0,3 mg

Zinco (Zn) 0,1 mg

*Parte edível - 82%

Ácidos orgânicos

Álcool

Fibra alimentar

Ácidos gordos

Vitaminas

Minerais

Total de Hidratos de Carbono 
disponíveis

Componentes

Energia

Água

Proteína

Gordura total



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

20 
 

2.5. Enquadramento económico, produção e comerciali zação 

A videira ou parreira foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem que desde 

as mais antigas civilizações desempenha um papel significativo na economia que subsistiu 

até aos nossos dias. O número de cultivares existente é vasto mas apenas alguns 

apresentam interesse comercial. 

A viticultura é um dos sectores mais importantes da produção agrícola na União 

Europeia, que representa uma importante actividade económica nomeadamente para o 

emprego. Embora a produção de uva e vinho varie consideravelmente de um Estado-

Membro para outro, seja em termos de dimensão dos vinhedos ou de práticas enológicas 

adaptadas a diferentes condições climáticas, este sector é parte integrante da cultura e do 

património. 

Actualmente, a uva cultiva-se nas regiões temperadas de todo o mundo, sendo que a 

Europa lidera a produção mundial, com uma quota de quase 50% (Figura 5), destacando-se 

a Itália, a França e a Espanha como os maiores produtores mundiais. A Ásia contribui com 

25% da produção mundial, sendo a China e a Turquia os principais produtores. O 

Continente Americano contribui com cercas de 20% na produção mundial, sendo os Estados 

Unidos da América e a Argentina os maiores produtores. 

 

Figura 5 - Produção Mundial (%) de uva de mesa em 20 05. (adaptado: GPP, 2006)  

Esta cultura ocupa em Portugal uma área de cerca de 6.013 hectares (2004), obtendo-

se uma produção anual superior a 50.000 toneladas. A produção nacional corresponde a 4% 

da produção da europa a 15 Estados Membros, reduzindo-se para 3,53% se considerarmos 

a Europa a 25 Estados Membros (GPP, 2006). Das cultivares com maior expressão de 

cultivo em Portugal destacam-se: Cardinal, D. Maria, Itália, Palliére, Vitória, Red Globe, 

Moscatel, Black Magic, Crimson, Sugraone. 
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“As áreas de mercado mais representativas são: Algarve, Alenquer, Ribatejo, Palmela 

e Ferreira do Alentejo. As regiões do Algarve e do Ribatejo concentram, em conjunto, cerca 

de 85% da área e 90 % da produção total de uva de mesa do Continente. A produção de 

uva sem grainha, ainda em reduzida escala, destina-se maioritariamente ao mercado inglês, 

grande apreciador deste tipo de uva” (GPP, 2006). 

 

Figura 6 - Calendário de produção e distribuição ge ográfica das principais zonas de produção em 
Portugal (adaptado de: GPP, 2006).  

“A comercialização da uva de mesa inicia-se no Algarve, a meados de Junho e termina 

a meio de Novembro, na região do Alentejo. 

A balança comercial nacional é muito deficitária. As vendas ao exterior são muito 

modestas, comparativamente às aquisições. A uva portuguesa tem grande aceitação em 

mercados como Espanha, Itália, França, Bélgica, Alemanha e Federação Russa. O principal 

fornecedor do mercado nacional é a Espanha e, em período de contra-estação, a África do 

Sul e o Chile. 

Nos próximos anos, prevê-se um aumento da produção a nível nacional, dado terem 

sido efectuados investimentos a nível de infra-estruturas, equipamento e aumento de áreas 

de produção, especialmente em Ferreira do Alentejo e Palmela” (GPP, 2006) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A identificação dos diferentes materiais utilizados encontra-se referida no anexo 2. No 

entanto, no quadro podemos observar os diferentes reagentes utilizados. 

Quadro 2 - Materiais utilizados na produção dos fil mes e revestimentos. 

 

3.1. Métodos conducentes ao desenvolvimento de film es de quitosano e cera de 

abelha 

3.1.1. Solução filmogénica de quitosano e cera de a belha. 

A solução filmogénica prepara-se tendo como matriz principal o quitosano. 

O quitosano é insolúvel em água, pelo que para se dissolver o polímero usou-se uma 

solução de ácido acético diluído a 1%, relativamente ao volume total da solução (500 ml). 

Dissolveu-se o quitosano na solução de ácido acético deixando-se agitar durante 24 horas 

inicialmente à temperatura de a 25℃ e a uma velocidade de agitação baixa de modo a evitar 

a formação de bolhas de ar na solução (Figura 9.a e Figura 9.b). 

Adicionou-se ainda 0,15% de Tween 80 e 50% de glicerol à solução (as informações 

acerca destes dois produtos podem ser consultadas no anexo 2), relativamente ao volume 

total e à massa de quitosano, respectivamente. Deixou-se agitar durante mais 30 minutos 

para homogeneizar e findo este tempo, a solução foi centrifugada a 10.000 rpm durante 58 

minutos à temperatura de 26℃, de forma a separar as partículas de quitosano insolúveis. 

Tabela 3 - Desenho experimental usado para a prepar ação de soluções de quitosano com adição de cera 

de abelha. 

 

Materiais utilizados

Quitosano

Ácido Acético

Clicerol

Tween 80

Cera de Abelha

Formulação
Quitosano 

(m/V solução)

Ácido Acético 

(m/V solução)

Tween 80 

(m/V solução)

Glicerol 

(m/m CH)

Cera de Abelha 

(m/m CH)

CHC0 2% 1% 1,5% 50% 0%

CHC10 2% 1% 1,5% 50% 10%

CHC20 2% 1% 1,5% 50% 20%
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Após este período e de modo a se obterem três soluções filmogénicas diferentes 

(Tabela 3), adicionou-se cera de abelha à solução de quitosano dissolvida em ácido acético, 

na proporção de 0%, 10% e 20% relativamente à massa total de quitosano, agitando-se 

durante 1 hora até à homogeneização da solução à temperatura de 70℃, tendo-se obtido as 

soluções filmogénicas distintas CHC0, CHC10 e CHC20. 

Neste trabalho, em testes preliminares usaram-se quantidades de quitosano e cera de 

abelha diferentes. Nas soluções em que se utilizou quitosano entre 1% e 1,5%, obtiveram-se 

filmes com partículas não dissolvidas de quitosano (por falta de centrifugação da solução). 

Por outro lado, nas soluções de quitosano em que se fez a dissolução da cera de 

abelha a 5% e 50%, verificou-se que tinham integridade física deficiente e eram demasiado 

extensíveis, solução de 1% de quitosano com 5% cera. Já a solução com 1,5% de quitosano 

e 50% de cera deu origem a filmes amarelados, muito rijos e frágeis. 

3.1.2. Filmes compósitos de quitosano e cera de abe lha. 

Uma vez obtidas as três soluções filmogénicas, a obtenção dos filmes tornou-se 

possível, transferindo para caixas de acrílico (com aproximadamente 750 cm2 de área) uma 

determinada massa de solução para obter filmes com uma espessura entre 16 e 20 µm. 

Terminada a transferência efectua-se a secagem numa estufa com temperatura controlada 

(25℃),	durante 96 horas, dando lugar à formação do filme compósito (Figura 9.c e Figura 

9.d). 

3.1.3. Determinação da espessura dos filmes 

Na determinação da espessura dos filmes utilizou-se uma craveira electrónica 

(Mitutoyo Lda, Andover, Reino Unido) com a qual foram realizadas 6 medições em zonas 

distintas de cada um dos filmes. 

3.1.4. Aparência e alteração da cor dos filmes 

Para a determinação da cor, utilizou-se um colorímetro (Minolta CTR-300, USA - 

figura) que fornece parâmetros da cor (L*, a* e b*). 

Realizaram-se medições da cor de quatro cartolinas de diferentes cores (verde, 

vermelho, amarelo e azul), medindo-se seguidamente a cor das cartolinas com as amostras 

dos filmes obtidos sobrepostas. 
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Figura 7 - Exemplo do colorímetro utilizado. Modelo:  Minolta CTR-300, USA. 

O modelo utilizado foi o CIELAB (ou CIE L*a*b*), apoia-se no modelo desenvolvido 

inicialmente em 1931, pela Commission Internationale d’Eclairage (CIE), cuja escala baseia-

se na teoria das cores opostas, obtendo-se uma independência na representação das cores 

que só é possível dada a forma com que as cores são mapeadas. Este modelo foi revisto 

em 1976, altura em que passou a ser chamado pelo seu nome actual. 

O modelo CIELAB define três coordenadas tridimensionais: L*,a* e b*. O L* caracteriza 

a luminosidade que varia entre 0 (preto) e 100 (branco), o a* e o b*, caracterizam o croma 

que varia entre -60 e +60 e indica, respectivamente, o valor associado ao vermelho/verde e 

o valor associado ao amarelo/azul. 

Este modelo tridimensional pode ser representado esquematicamente (Figura 8) num 

gráfico de coordenadas x,y e z relativas ao a*,b* e L*. Enquanto o L* pode ser representado 

no eixo z, os componentes cromáticos do modelo podem ser representados nos eixos x e y, 

em que o x representa a variação de cor entre o verde e o vermelho, o y a variação entre 

amarelo e azul e o ponto central representa a cor cinzento. 

 

 

A partir deste modelo é possível obter outros dois parâmetros da cor: o C* e o hº. A 

saturação da cor é representada por C*, enquanto a matiz da cor (zona em que se encontra 

a cor no espaço) é representada por hº. 

Figura 8 - Representação esquemática do modelo CIELAB.  
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A saturação da cor (C*) é dada pela distância euclidiana entre a cromaticidade da cor 

e o ponto cromático. A matiz da cor (hº) obtêm-se pelo ângulo entre a cor e a sua origem. 

Estes parâmetros foram obtidos a partir das seguintes equações: 

�∗ = ��∗� + �∗��
�/�

 (1) 

�° = ������	(�∗/�∗)				 (2) 

As variações da cor, ∆E, obtêm-se pela diferença do L*, a* e b* entre duas cores 

(Equação 3). As diferenças entre as duas cores são pouco significativas, para valores de ∆E 

baixos, nomeadamente inferiores a 10. 

�� = [(� )� + (��∗)� + (��∗)�]�/�  (3) 

Assim neste trabalho, determinou-se a variação da cor entre as cartolinas coloridas e 

as cartolinas coloridas com os filmes sobrepostos. 

Todas as medições foram realizadas nas mesmas condições de luminosidade (luz 

artificial). Antes de se efectuarem as determinações, o colorímetro foi calibrado com um 

padrão branco (L* 97,46, a* 0,002, b* 1,72). Foram efectuadas 3 determinações para cada 

amostra de revestimento. 

3.1.5. Propriedades mecânicas dos filmes 

3.1.5.1. Teste de extensão 

Neste ensaio prepararam-se 30 réplicas rectangulares com dimensões de 20x70 mm 

(Figura 9.e), cortadas a partir de cada um dos filmes. As amostras obtidas foram 

estabilizadas num exsicador (Figura 9.f) a 50% de humidade relativa e 22℃, durante 3 

semanas. 
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Figura 9 - Procedimentos a realizar para obtenção da s amostras para estudo das propriedades 

mecânicas. [a) e b) preparação da solução filmogéni ca; c) e d) Amostra do filme compósito; e) Amostras  

para os testes mecânicos; f) Exsicador para estabili zação das amostras; g) Texturómetro TA-XT2 da 

Stable Micro System, UK]. 

As amostras foram testadas num texturómetro (TA-XT2 da Stable Micro System, UK) 

(Figura 9.g) com força máxima de 25 kg. Estas fixaram-se pelas extremidades numa sonda 

de gancho de tracção (Figura 10) e esticada até à ruptura, a uma velocidade constante de 

0,5 mm/s. 

 

Figura 10 - Teste de Extensão. 

Uma vez realizados os testes às amostras, obtém-se, graficamente, a força exercida 

em função da distância e do tempo, o que permite calcular a força na ruptura e a 

deformação na ruptura. Deste modo, calculou-se a tensão na ruptura (σ), o módulo de 

Young (E) e o alongamento na ruptura (%). 
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A tensão de ruptura é a força exercida sobre a área da secção recta do filme, no 

momento da quebra do filme e pode ser calculada pela equação (4) abaixo: 

" = 	#
$
 (4) 

Onde: 

σ – Tensão de ruptura (N/m2) 

F – Força de ruptura (N) 

S – Área da secção recta do filme (m2) 

O alongamento na ruptura é um indicador da flexibilidade e elasticidade do filme, e é 

expresso como a percentagem da variação do comprimento da amostra em relação ao seu 

comprimento inicial. Determina-se pelo alongamento no momento em que há quebra do 

filme, em função do seu comprimento inicial (Equação (5)). 

% = 	
&'−	&)

&)
× �++  (5) 

Onde: 

ε – Alongamento na ruptura (%) 

&' – Alongamento final (mm) 

&) – Alongamento inicial (mm) 

O módulo de Young indica-nos a resistência do filme à deformação e calcula-se pela 

equação seguinte: 

, =	 "
%
  (6) 

Onde: 

E – Módulo de Young (N/m2) 

σ – Tensão de ruptura (N/m2) 

ε – Deformação (-) 

A resistência dos filmes à deformação foi obtida a partir das curvas de tensão de 

ruptura em função da deformação Figura 39 do Anexo 1. 
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3.1.5.2. Teste de perfuração 

Nos testes de perfuração utilizaram-se 30 réplicas quadradas com dimensões de 

20x20 mm, cortados a partir de cada um dos filmes obtidos e estabilizadas da mesma forma 

e conjuntamente com as amostras do teste de extensão. 

Para este teste utilizou-se o mesmo texturómetro utilizado para os testes de extensão, 

mas preparado para a execução deste procedimento. Para tal, foi montada uma plataforma 

com um orifício (diâmetro de 10 mm), e uma sonda de inox com 2 mm de diâmetro. As 

amostras obtidas foram fixadas na plataforma sobre o orifício, e pressionada na zona central 

pela sonda, a uma velocidade constante de 1,0 mm/s, até a sonda perfurar o filme (Figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste teste obtém-se a força exercida para perfurar o filme, em função da 

distância percorrida e do tempo, tal como se pode verificar na Figura 40 (anexo 1). 

Analisando os gráficos é possível obter a força de perfuração, e a partir desta, a tensão de 

perfuração pela equação abaixo: 

"- =	
#-
$

  (7) 

Onde: 

"- – Tensão de perfuração (N/m2) 

#- – Força de perfuração (N) 

S – Área da secção recta da sonda (m2) 

A partir deste também é possível obter a deformação que é calculada a partir da 

equação (8)"- =	
#-
$

  (7). 

Figura 11 - Teste de P enetração.  
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% = 	
LLLL----				LLLLiiii

LLLLiiii
× �++  (8) 

Onde: 

ε – Deformação (%) 

L – Alongamento na perfuração (mm) 

LLLLiiii – Distância inicial (mm) 

 

Figura 12- Esquema representativo do cálculo da defo rmação na ruptura num ensaio de perfuração. 

Para o cálculo do alongamento na perfuração recorre-se ao esquema acima, Figura 

12, onde o alongamento na perfuração é a hipotenusa obtida a partir da soma da distância 

inicial (LLLLiiii) e da distância final (LLLLffff). 

3.1.6. Propriedades higroscópicas dos filmes 

3.1.6.1. Isotermas de adsorção de água 

Para estudar as isotermas de adsorção de água, procedeu-se a uma determinação 

pelo método gravimétrico à temperatura de 24℃. 

Neste ensaio testaram-se 3 réplicas de cada um dos filmes (0%, 10% e 20% de cera). 

Prepararam-se 9 soluções saturadas de sais por forma a obter 9 ambientes diferentes, cada 

um com diferentes valores de actividade da água (aw). 

Para tal utilizaram-se os sais seguintes: Cloreto de lítio, Cloreto de magnésio hexa-

hidratado, Nitrato de magnésio hexa-hidratado, Nitrito de sódio, Cloreto de sódio, Brometo 

de potássio, Cloreto de potássio, Cloreto de bário di-hidratado, Nitrato de potássio, e, com 
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valores de aw de 0.112, 0.332, 0.534, 0.643, 0.753, 0.809, 0.843, 0.901, respectivamente 

(Lang, et al., 1981) 

As amostras (quadrados com 2 cm de lado, aproximadamente) de cada filme estavam 

devidamente identificadas, foram secas numa estufa com circulação de ar a 40℃ durante 

48h e posteriormente pesadas por forma a determinar o seu peso seco. Seguidamente 

deixaram-se estabilizar as amostras durante 1 mês a 24℃ em câmaras fechadas com as 

soluções salinas saturadas dos vários sais referidos, para garantir que é atingido o 

equilíbrio. Ao fim deste período, pesou-se novamente as amostras para determinar a massa 

de água adsorvida. 

Para a obtenção das isotermas de adsorção representou-se a massa de água 

adsorvida no equilíbrio por massa de sólido seco em função da actividade da água a que os 

filmes estiveram expostos. 

3.1.6.2. Permeabilidade ao vapor de água 

O teste de permeabilidade ao vapor de água foi determinado gravimetricamente. 

Prepararam-se 3 amostras de filmes com dimensões circulares com 50 mm de 

diâmetro, a partir de cada um dos filmes obtidos. Deixou-se estabilizar as amostras num 

exsicador a temperatura e humidade controladas (Temperatura de 24℃ e humidade relativa 

de 50%). Após uma semana as amostras dos filmes foram colocadas sobre caixas de vidro 

circulares (com cerca de 5 mm de diâmetro) e seladas com silicone no topo da caixa com 

sobreposição de uma tampa de vidro aberta na zona central. As caixas de vidro no interior 

continham 9 ml de solução salina de cloreto de bário di-hidratado, BaCl2.2H2O (aw = 0,902). 

Estas caixas foram colocadas num exsicador que já continha uma solução salina de 

nitrato de magnésio hexa-hidratado (aw = 0,534). No interior do exsicador colocou-se uma 

ventoinha de forma a promover uma maior circulação do ar, minimizando a resistência à 

transferência de massa acima do filme, produzida pela camada de ar (Alves et al., 2010) e 

um medidor de temperatura e humidade relativa (Figura 13). 
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Figura 13 - Representação esquemática da montagem e xperimental utilizada para medir a permeabilidade 
ao vapor de água. 

As amostras no exsicador foram pesadas em intervalos de cerca de 2 horas, durante 

um dia. 

A permeabilidade ao vapor de água é calculada através do declive da regressão linear 

da perda de peso em função do tempo, pela equação (9) (Alves et al., 2010): 

234 =	54∗	6
∆2

 (9) 

Onde: 

PVA – Permeabilidade ao vapor de água (mol.m/m2.s.Pa); 

NA – Fluxo molar de vapor de água (mol/m2.s); 

∆P – Força motriz efectiva expressa como diferença de pressão em ambos os lados 

do filme (Pa) e P = P2 - P3. 

O percurso e o transporte do vapor de água, durante o ensaio, estão ilustrados na 

Figura 14. 
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Figura 14 - Representação esquemática do processo d e vapor de água através do filme (adaptado de 
Alves, 2010). 

Tendo em conta que, no estado estacionário, o fluxo de água medido é igual ao fluxo 

de água através do ar estagnado (Alves et al., 2010), podemos recorrer às equações (10) e 

(11) para determinação do valor P2, desconhecido. 

54 =
2

89:
× ;4<�� × =>(2<2�

2<2�
) (10) 

Onde: 

P – Pressão atmosférica 

R – Costante dos gases perfeitos (J.K-1.mol-1); 

T – Temperatura (K); 

z – Distância entre o filme e a solução (m)1 

D – Coeficiente de difusão de vapor de água em ar (m2/s); 

Pi – Pressão parcial de vapor de água em contacto com a solução do filme (Pa). 

 

 

                                                
1 Os valores de z medidos durante o ensaio podem-se encontrar no anexo 8. 
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2� = �?) × 2∗ (11) 

Onde: 

Awi  – Actividade da água; 

P* - Pressão de vapor de água quando pura (Pa). 

A pressão parcial à superfície do filme (P3) pode ser calculada pela equação (12), 

através da humidade relativa média durante o ensaio. 

2@ = �?@ × 2∗ = %B8	 ×	 2
∗

�++
 (12) 

3.2. Estudo sobre o impacto da aplicação de revesti mentos comestíveis à base de 

quitosano e cera de abelha na conservação de uva de  mesa 

3.2.1. Preparação e aplicação dos revestimentos 

A preparação da solução filmogénica para aplicação à uva de mesa foi de todo 

idêntica à descrita no subcapítulo 3.1 deste trabalho, mas agora ajustada ao volume 

pretendido, 5000 ml. 

Após a obtenção da solução filmogénica e por forma a perceber se existe influência 

dos factores incorporação do revestimento de quitosano e concentração de cera de abelha, 

nas variáveis de resposta, estudou-se o comportamento das propriedades mecânicas, perda 

de peso, análise da cor e sensorial, pH, teor de sólidos solúveis (TSS) (grau Brix), bem 

como o tempo de conservação. Para tal, realizou-se um novo desenho experimental (Tabela 

4) que permite comparar em dois ambientes diferentes (temperatura ambiente e ambiente 

refrigerado), as diferentes formulações de revestimentos aplicados à uva, com o controlo 

(uva sem aplicação de revestimento). 

Tabela 4 – Soluções utilizadas para a preparação do s revestimentos das uvas. 

 

Seguidamente procedeu-se à aplicação do revestimento à base de quitosano com e 

sem incorporação de cera de abelha a cerca de 20 kg de uva de mesa. 

Formulação
Quitosano 

(m/V solução)
Ácido Acético 
(m/V solução)

Tween 80 
(m/V solução)

Glicerol 
(m/m CH)

Cera de Abelha 
(m/m CH)

Controlo A

Controlo R

CHC0A 2% 1% 1,5% 50% 0%

CHC10A 2% 1% 1,5% 50% 10%

CHC0R 2% 1% 1,5% 50% 0%

CHC10R 2% 1% 1,5% 50% 10%

CHC20R 2% 1% 1,5% 50% 20%
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As uvas foram seleccionadas e separadas em 7 lotes, de acordo com Tabela 4. Em 

cada lote, os cachos de uva foram cortados por forma a se obterem cachos mais pequenos 

(com cerca de 4 a 8 bagos de uva) de modo a facilitar a aplicação do revestimento. 

A duração do ensaio foi de 28 dias, realizando-se 7 observações espaçadas neste 

período. Para cada observação prepararam-se de cada lote 1 amostra, com 3 a 6 cachos 

cada, para serem utilizadas nos testes analíticos, à excepção da perda de massa, cuja 

amostra foi a mesma desde o início do ensaio. 

3.2.2. Controlo analítico dos frutos 

3.2.2.1. Aparência e cor 

Para a determinação da cor, utilizou-se um colorímetro (Minolta CTR-300, USA) que 

fornece parâmetros da cor (L*, a* e b*). Este foi calibrado com um padrão branco (L* 97,46, 

a* 0,002, b* 1,72). 

Realizaram-se 4 medições da cor em diferentes bagos de uva para cada amostra e 

todas estas foram realizadas nas mesmas condições de luminosidade (luz artificial) por cada 

observação da amostra efectuada durante o ensaio. 

3.2.2.2. pH 

O pH foi determinado pelo método potenciométrico. As determinações foram 

efectuadas nas amostras trituradas, à temperatura ambiente. Foram efectuadas 3 

determinações por cada dia de observação da amostra durante o ensaio. 

3.2.2.3. Teor de sólidos solúveis (TSS) 

O teor em sólidos solúveis (TSS) foi determinado a partir de cada amostra triturada, 

utilizando um refractómetro (modelo digital Atago PAL-1, Figura 15), com uma precisão de ± 

0,2% para um espectro de grau Brix entre 0% a 53% a 25℃. Este refractómetro tem um 

sistema automático de compensação de temperatura. 

 

Figura 15 - Exemplo do refráctometro utilizado. 
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Antes de se efectuarem as determinações o refractómetro foi calibrado com água 

destilada. As determinações foram efectuadas em triplicado por cada dia de observação da 

amostra durante o ensaio. 

3.2.2.4. Perda de massa 

A perda de massa durante o teste de conservação foi determinada por gravimetria, 

numa balança analítica Denver Instrument TC-403. e os resultados expressos em gramas ± 

0,001g a 25℃. 

Efectuou-se a pesagem de uma amostra de cada lote, no primeiro dia do ensaio e nas 

6 observações restantes que se efectuaram ao longo dos 28 dias, assinalando a perda de 

massa. 

3.2.2.5. Textura 

Para o estudo das propriedades mecânicas da uva, efectuou-se um teste destrutivo de 

compressão. Neste teste de perfuração da amostra, utilizou-se para cada um dos 7 dias de 

observação do ensaio de conservação, uma amostra com 10 uvas de cada lote 

representado na Tabela 4. 

Para este teste utilizou-se o mesmo texturómetro descrito anteriormente neste 

trabalho, mas preparado para a execução deste procedimento. Para tal, foi montada uma 

plataforma com um orifício (diâmetro de 10 mm), e uma sonda de inox com 2 mm de 

diâmetro. Os bagos de uva foram colocados na plataforma sobre o orifício, e pressionada na 

zona central pela sonda, a uma velocidade constante de 1,0 mm/s, até a sonda perfurar a 

pele do bago, penetrando-o. 

A partir deste teste obtém-se a força exercida para perfurar o bago de uva, em função 

da distância percorrida e do tempo, que pode ser representada em gráficos como o da 

Figura 40 (anexo I). Pela análise dos gráficos é possível obter a força de perfuração 

máxima, e a partir desta, a tensão de perfuração pela equação (7) descrita acima neste 

trabalho. 

3.2.2.6. Análise Sensorial 

Com o objectivo de avaliar a implicação sensorial dos revestimentos nas uvas de 

mesa, foi efectuado um acompanhamento sensorial dos frutos ao longo do período de 

conservação. Foram seleccionadas uvas controlo e uvas com revestimentos (CHC0, CHC10 

e CHC20) sujeitas a dois ambientes diferentes, temperatura ambiente (A) e com refrigeração 

(R). 
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Para tal, recorreu-se a um painel de 5 provadores semi-treinados, com idades 

compreendidas entre 22 e 27 anos. Esta análise visou a quantificação das alterações, 

nomeadamente no que diz respeito ao aspecto visual do produto (homogeneidade da cor, 

manchas, desidratação do engaço e brilho), da presença ou não de sabores estranhos, bem 

como da acidez e doçura. Foi realizada uma prova de ordenação, de 1 a 6 (escala de 

intensidade) (Figura 43 - anexo 2). 

Para além dos atributos descritivos (homogeneidade da cor, manchas, desidratação, 

brilho e sabor característico (ácido, doce ou estranho)) foram avaliadas a apreciação global 

e a intenção de compra. 

3.2.2.7. Análise Estatística 

O tratamento estatístico efectuada aos resultados das propriedades mecânicas dos 

filmes foi efectuado com recurso à aplicação estatística do software Excel® Analysis Tool 

Pack (2011), por análise comparativa das médias, sendo utilizado um teste t-student (p-

value<0,05). 

Relativamente aos restantes resultados e à excepção da análise multivariada, foi 

efectuado o tratamento estatístico com recurso ao Software IBM SPSS Statistics, v.20.0.0 

da IBM Corp. (2011), por análise de variância (ANOVA), sendo utilizado o teste post-hoc 

Tukey (p-value<0,05) para separação de médias. 

Também o tratamento estatístico dos resultados da análise multivariada foi efectuado 

com recurso ao Software StatisticaTM v.8.0 da Statsoft (2007), por análise de variância 

(ANOVA), sendo utilizado o teste post-hoc Tukey (p-value<0,05) para separação de médias. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Filmes Compósitos de Quitosano e Cera de Abelh a 

4.1.1. Espessura dos filmes 

A Tabela 5 apresenta todos os filmes compósitos de quitosano e cera de abelha que 

apresentaram uma espessura entre 16 e 20 µm. 

Tabela 5 - Espessura dos filmes compósitos de quitos ano e cera de abelha 

 

4.1.2. Aparência dos filmes obtidos 

Observando a Figura 16, que ilustra alguns exemplos dos filmes obtidos, verifica-se 

que, de entre todos os filmes, o que apresentou maior transparência e menor coloração foi o 

filme de quitosano sem cera de abelha incorporada, CHC0. 

 

Figura 16 - Aparência dos filmes de quitosano com e  sem cera de abelha incorporada. 

Nos filmes de quitosano com cera de abelha incorporada (CHC10 e CHC20) observa-

se uma coloração amarela tanto mais intensa quanto maior a percentagem de cera de 

abelha incorporada. 

Ensaio Espessura (mm)

CHC0 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 0% CA  0,017 ± 0,007

CHC10 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 10% CA  0,017 ± 0,007

CHC20 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 20% CA  0,016 ± 0,007

CHC0 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 0% CA  0,019 ± 0,010

CHC10 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 10% CA  0,020 ± 0,009

CHC20 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 20% CA  0,016 ± 0,007

CHC0 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 0% CA  0,018 ± 0,008

CHC10 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 10% CA  0,018 ± 0,011

CHC20 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Glicerol | 20% CA  0,017 ± 0,006

Amostra

Teste de 
Extensão

Teste de 
Perfuração

PVA
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4.1.3. Cor 

Pelo modelo de cores CIE L*a*b* determinou-se a diferença de cor provocada pela 

sobreposição dos filmes nas cartolinas coloridas. A Tabela 6 indica a variação de cor (∆E) 

entre as cartolinas coloridas com e sem sobreposição dos filmes compósitos de quitosano e 

cera de abelha. 

Tabela 6 - Variação de cor ( ∆E) entre as cartolinas com e sem sobreposição dos fi lmes compósitos. 

 

A partir da análise da Tabela 6, é possível concluir que todos os filmes testados 

revelaram alterações de cor possíveis de serem detectáveis pelo olho humano. Porém, os 

valores de ∆E são consideravelmente baixos (∆E<16), concluindo-se que as cores dos 

filmes, determinadas a partir da sobreposição dos filmes nas cartolinas padrão, são muito 

idênticas às determinadas a partir das cartolinas padrão sem sobreposição dos filmes. 

Assim os filmes não alteram significativamente a cor original das cartolinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul Amarelo Verde Vermelho Branco

CHC0 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Gl icerol  | 0% CA 10 8 8 10 11

CHC10 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Gl icerol  | 10% CA 5 8 9 11 9

CHC20 2% Quitosano | 1% AA | 1,5% Tw80 | 50% Gl icerol  | 20% CA 13 10 10 11 15

Amostra
Variação de cor (ΔE)

Figura 17 - Representação gráfica dos resultados experimentais do plano a*b* das amostras 
CHC0, CHC10, CHC20, respectivamente. 
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Por forma a melhorar a interpretação dos resultados, a Figura 17 representa 

graficamente os resultados experimentais do plano a*b* das amostras produzidas a partir 

das soluções filmogénicas (Tabela 3). 

Na Figura 17 observa-se com clareza que os pontos com e sem sobreposição dos 

filmes nas cartolinas para cada uma das cores representadas estão bastante próximos. 

 

Figura 18 - Saturação da cor (C*). 

A Figura 18, representa graficamente os valores de saturação da cor (C*), obtidos na 

análise da cor dos filmes. 

Observa-se que todos os padrões apresentaram maior saturação do que quando 

analisada a cor com sobreposição dos filmes nas cartolinas. Não se verificando grandes 

variações na saturação dos filmes entre si (CHC0, CHC10 e CHC20). Apenas o padrão 

branco apresenta menor saturação da cor sem sobreposição dos filmes do que com os 

filmes sobrepostos. 

A Tabela 7, representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à saturação da cor (C*) determinada na análise da cor. 
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Tabela 7 - Resumo dos valores de p-value obtidos a partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativos  à 
determinação da saturação de cor (C*). 

 

Pela análise da Tabela 7 conclui-se que os pares padrão azul/CHC10, padrão 

branco/CHC0, padrão branco/CHC10, não registaram diferenças significativas nos valores 

de saturação da cor (C*). 

Por outro lado à excepção do par padrão branco/CHC20, com um valor de saturação 

da cor significativamente superior ao original da cartolina padrão, a saturação das cores 

determinadas com a sobreposição dos filmes sobre as cartolinas padrão registou um valor 

de C* (saturação da cor) significativamente inferior aos originais das cartolinas padrão, 

dados os valores de p-value, obtidos pelo teste de Tukey. Tal facto, também é visível na 

representação gráfica da Figura 17 pela aproximação dos pontos à origem, concluindo-se 

que a cor se tornou ligeiramente menos intensa. 

Padrão Azul CHC0 0,018

CHC10 0,195

CHC20 0,007

CHC0 CHC10 0,128

CHC20 0,492

CHC10 CHC20 0,036

Padrão Amarelo CHC0 0,016

CHC10 0,020

CHC20 0,010

CHC0 CHC10 0,979

CHC20 0,879

CHC10 CHC20 0,703

Padrão Verde CHC0 0,004

CHC10 0,003

CHC20 0,002

CHC0 CHC10 0,975

CHC20 0,608

CHC10 CHC20 0,809

Padrão Vermelho CHC0 0,023

CHC10 0,014

CHC20 0,016

CHC0 CHC10 0,826

CHC20 0,916

CHC10 CHC20 0,995

Padrão Branco CHC0 0,183

CHC10 0,246

CHC20 0,073

CHC0 CHC10 0,988

CHC20 0,749

CHC10 CHC20 0,594

C* (Saturação da Cor)

Amostras p-values
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Relativamente às amostras dos filmes comparadas entre si e dentro do mesmo padrão 

de cor, não se verificam diferenças significativas na saturação de cor dos mesmos, o que 

significa que a incorporação de cera de abelha nos filmes de quitosano não teve uma 

influência significativa, na saturação. 

Os valores médios do valor de C* e respectivos desvios padrão (Tabela 30) que deram 

origem à tabela resumo (Tabela 7) encontram-se no anexo 4 para consulta. 

A Figura 19, representa graficamente os valores da matiz de cor (h°), obtidos na 

análise da cor dos filmes. 

 

Figura 19 - Matiz de cor (h°). 

Na Figura 19, observa-se que cada valor de matiz de cor para as amostras dentro de 

cada cor padrão (CHC0, CHC10 e CHC20), não apresentam grandes variações na matiz de 

cor relativamente à cartolina padrão. Isto é, verifica-se uma homogeneidade da matiz de cor 

relativamente às amostras de filmes comparadas com o padrão. 

Os valores médios de matiz de cor e respectivos desvios padrão (Tabela 31) que 

deram origem à tabela resumo (Tabela 8) encontram-se no anexo 4 para consulta. 

A Tabela 8, representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente ao matiz de cor (h°) determinada na análise da cor. 
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Tabela 8 - Resumo dos valores de p-value obtidos a partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativos  à 
determinação do matiz de cor (h°). 

 

Pela análise da Tabela 8, verifica-se que se registaram variações significativas nos 

valores médios da matiz de cor, para as amostras de filmes (CHC0 e CHC20) sobrepostas 

com o padrão azul e nas amostras de filmes (CHC10 e CHC20) sobrepostas com o padrão 

branco. Por outro lado, o valor médio da matiz de cor registada para a sobreposição dos 

filmes no padrão azul é significativamente superior ao valor médio da matiz de cor registada 

para o padrão. Analogamente, o valor médio da matiz de cor registada para a sobreposição 

dos filmes no padrão branco é significativamente inferior. 

Relativamente aos valores médios da matiz de cor das amostras de filmes 

sobrepostas na cartolina padrão azul, estes quando comparados entre si também registaram 

diferenças significativas. Pode-se concluir assim, pelo valor de p-value associado (< 0,05), 

que a amostra de filme de quitosano com incorporação de 10% de cera de abelha, CHC10, 

Padrão Azul CHC0 0,001

CHC10 0,093

CHC20 0,001

CHC0 CHC10 0,020

CHC20 0,001

CHC10 CHC20 0,001

Padrão Amarelo CHC0 0,573

CHC10 0,748

CHC20 0,940

CHC0 CHC10 0,983

CHC20 0,345

CHC10 CC20R 0,478

Padrão Verde CHC0 0,953

CHC10 0,984

CHC20 0,430

CHC0 CHC10 0,998

CHC20 0,663

CHC10 CHC20 0,582

Padrão Vermelho CHC0 0,783

CHC10 0,994

CHC20 0,978

CHC0 CHC10 0,891

CHC20 0,937

CHC10 CHC20 0,999

Padrão Branco CHC0 0,074

CHC10 0,028

CHC20 0,029

CHC0 CHC10 0,632

CHC20 0,646

CHC10 CHC20 1,000

h° (Matiz de Cor)

Amostras p-values
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registou um valor médio de matiz de cor significativamente superior ao da amostra de filme 

de quitosano (CHC0) e ao valor médio da amostra de filme de quitosano com incorporação 

de 20% de cera de abelha (CHC20). Por outro lado também a amostra CHC0 registou um 

valor médio da matiz de cor significativamente superior, mais amarelo/laranja, do que o 

registado pela amostra CHC20. 

Verifica-se que o filme de quitosano com 10% de cera de abelha, CHC10, quando 

sobreposto no padrão azul, foi a única amostra que não obteve diferenças significativas na 

matiz de cor. 

Conclui-se ainda que à excepção do padrão azul, o filme de quitosano, CHC0, não 

influenciou significativamente a matiz de cor. 

No entanto, as amostras de filme de quitosano com cera de abelha incorporada 

(CHC10 e CHC20), sobrepostas na cartolina de padrão branco, influenciaram 

significativamente a matiz de cor, não havendo porém, nenhuma evidência estatística que 

sugira que a variação da percentagem de cera influencie a matiz de cor no padrão branco. 

Todos os outros valores de matiz de cor registados, para as amostras de filmes 

sobrepostas nas cartolinas padrão e para as amostras comparadas entre si dentro do 

mesmo padrão, não registaram diferenças significativas, concluindo-se que há manutenção 

da matiz de cor quando sobrepostas as amostras de filmes (CHC0, CHC10 e CHC20) sobre 

estes padrões (amarelo, verde e vermelho). 

4.2. Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes são características importantes para manter a 

integridade estrutural dos produtos e promover a protecção física dos alimentos. Daí a 

importância de se realizarem testes de extensão e testes de perfuração, de modo a 

conhecer as propriedades mecânicas dos filmes. 

Assim através da análise estatística realizada ao efeito dos factores nas variáveis 

dependentes que resultam do teste de extensão (tensão de ruptura, alongamento na 

ruptura, módulo de Young) e do teste de perfuração (tensão na ruptura e deformação), 

tentou-se perceber, realizando diferentes testes t-student, se existiam diferenças 

significativas entre os diferentes filmes onde se fez variar a percentagem de cera de abelha. 

4.2.1. Teste de extensão 

No teste de extensão, verificou-se que os filmes obtidos sofreram um alongamento 

considerável até à força exercida pelas sondas de tracção, ser suficiente para causar a 
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quebra do filme. As Figura 20 e Figura 21 representam os valores obtidos na tensão de 

ruptura e no alongamento na ruptura, respectivamente. 

 

Figura 20 - Representação gráfica dos valores médio s da tensão de ruptura (MPa) obtidos a partir do 

teste de extensão. 

Na generalidade, os filmes de quitosano são bastante frágeis, tendo em conta as 

respectivas espessuras. Também seria de esperar que os filmes compósitos, CHC10 e 

CHC20, fossem menos resistentes que os filmes de quitosano apenas - CHC0. 

No entanto, pela análise da Figura 20, podemos verificar que as amostras de filmes de 

quitosano com e sem incorporação de cera de abelha, possuem valores de tensão de 

ruptura (Pa) relativamente próximos. Verifica-se ainda que, o aumento na tensão de ruptura 

(MPa) das amostras CHC10 e CHC20 é coincidente com o aumento da quantidade de cera 

incorporada, face à amostra de filme de quitosano sem cera incorporada, CHC0. 

Na Tabela 9 estão indicados os valores médios das tensões de ruptura (σr), 

respectivos desvios padrão e p-value resultantes do teste t-student realizado às amostras 

preparadas a partir das formulações indicadas na Tabela 3, cujas espessuras podem ser 

observadas na Tabela 5. 

Tabela 9 - Resumo dos valores médios das tensões de  ruptura ( σr) das amostras, respectivos desvios 
padrão e p-values associados ao teste t-student rea lizado. 

 

Pela análise da Tabela 9, acima, conclui-se que a tensão de ruptura da amostra CHC0 

não é significativamente inferior à amostra CHC10 e CHC20, ou seja, apesar destas últimas 

Amostras σr (Pa) p-value
CHC0 451276 ± 202628
CHC10 551977 ± 212676
CHC0 451276 ± 202628
CHC20 581771 ± 426265
CHC10 551977 ± 212676
CHC20 581771 ± 426265

0,6290

0,4620

0,9600



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

46 
 

terem valor mais elevado de tensão de ruptura (Pa), a presença de cera de abelha na matriz 

polimérica do filme aumenta a sua resistência, mas não de forma significativa. 

Também, a tensão de ruptura entre a amostra CHC10 e CHC20 não apresenta 

diferenças significativas entre si, o que permite concluir que, entre todas as amostras 

estudadas, a ausência de cera de abelha ou a variação da percentagem de cera 

incorporada nos filmes não têm implicações significativas na tensão de ruptura dos filmes. 

Verificou-se que as diferentes amostras apresentaram uma elevada variabilidade que 

pode ser constatada pelos elevados valores de desvio padrão obtidos. 

 

Figura 21 - Representação gráfica dos valores médio s de alongamento na ruptura (%) obtidos a partir do  
teste de extensão. 

Na Figura 21 verifica-se que os valores médios de alongamento na ruptura são 

superiores a 80%, o que se traduz num alongamento bastante elevado pois, na 

generalidade, os filmes alongaram bastante até quebrarem. 

Na Tabela 10, abaixo, estão indicados os valores médios de alongamento na ruptura 

(ε), respectivos desvios padrão e p-value resultantes do teste t-student realizado às 

amostras preparadas a partir das formulações indicadas na Tabela 3. 

Tabela 10 – Resumo dos valores médios de alongament o (ε) das amostras, respectivos desvios padrão e 
p-values associados ao teste t-student realizado. 

 

Da análise da Tabela 10, podemos concluir que nenhum dos valores médios de 

alongamento na ruptura é significativamente diferente, dado o p-value elevado que se 

registou no teste t-student, na comparação entre médias das diferentes amostras. Verifica-

Amostras ε (%) p-value
CHC0 88,3 ± 57,9
CHC10 84,1 ± 36,6
CHC0 88,3 ± 57,9
CHC20 97,5 ± 67,6
CHC10 84,1 ± 36,6
CHC20 97,5 ± 67,6

0,8197

0,6155

0,4071
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se que o valor médio de alongamento na ruptura correspondente à amostra CHC10, apesar 

de inferior ao da amostra CHC0 (também com menor valor médio de tensão de ruptura), não 

é significativamente inferior a este. Também o valor médio de alongamento da amostra 

CHC20, não é significativamente superior ao das outras amostras, pelo que se pode admitir 

que a incorporação de cera de abelha nos filmes não se traduz numa diferença significativa 

entre as propriedades mecânicas dos mesmos, para este teste. 

A Figura 22, abaixo, representa os valores médios dos módulos de Young obtidos a 

partir das curvas de tensão/deformação dos filmes de quitosano e filmes compósitos de 

quitosano com cera de abelha incorporada. 

 

Figura 22 - Representação gráfica dos valores médio s dos módulos de Young dos filmes de quitosano e 
filmes compósitos de quitosano com cera de abelha i ncorporada. 

Na Figura 22 pode-se observar que os maiores valores médios do módulo de Young 

registados se verificam na amostra CHC10, verificando-se ainda que o filme de quitosano 

apenas, CHC0, possui um valor mais elevado que o filme compósito de quitosano e cera de 

abelha. Pode-se observar ainda que todos os filmes CHC0, CHC10 e CHC20 têm valores de 

módulo de Young superiores a 400 Pa. 

Na Tabela 11 estão indicados os valores médios dos Módulos de Young E (Pa), 

respectivos desvios padrão e p-value resultantes do teste t-student realizado às amostras 

preparadas a partir das formulações indicadas na Tabela 3. 

Tabela 11 - Resumo dos valores médios dos módulos d e Young E (Pa) das amostras, respectivos desvios 
padrão e p-values associados ao teste t-student rea lizado. 

 

Amostras E (Pa) p-value
CHC0 491,6 ± 118,6
CHC10 554,5 ± 306,5
CHC0 491,6 ± 118,6
CHC20 410,7 ± 309,1
CHC10 554,5 ± 306,5
CHC20 410,7 ± 309,1

0,5222

0,2831

0,0871
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Observando a Tabela 11, conclui-se com 95% de confiança que a incorporação de 

cera de abelha nos filmes, não afectou significativamente o módulo de Young tal como seria 

de esperar dado os dados anteriores. No entanto, também era expectável que a 

incorporação de cera de abelha, sólida à temperatura ambiente tornasse os filmes mais 

rígidos e consequentemente menos resistentes. 

4.2.2. Teste de perfuração 

No teste de perfuração, os filmes obtidos sofreram um alongamento considerável até a 

força exercida pela sonda ser capaz de perfurar o filme. Na Figura 23, temos representada a 

tensão média de ruptura de cada amostra individual. 

 

Figura 23 - Representação gráfica dos valores médio s da tensão de perfuração (MPa) das amostras, 

obtidos no teste de perfuração. 

A partir da Figura 23, acima, podemos concluir que as três amostras onde se fez variar 

a percentagem de cera apresentam pequenas diferenças entre os valores médios de tensão 

de perfuração. 

Na Tabela 12, estão indicados os valores médios das tensões de perfuração (σp), 

respectivos desvios padrão e p-value resultantes do teste t-student realizado às amostras 

preparadas a partir das formulações indicadas na Tabela 3. 

Tabela 12 - Resumo dos valores médios da tensão de perfuração ( σp) das amostras, respectivos desvios 
padrão e p-values associados ao teste t-student rea lizado. 

 

Amostras σp (MPa) p-value
CHC0 1,75 ± 0,57
CHC10 1,32 ± 0,48
CHC0 1,75 ± 0,57
CHC20 1,33 ± 0,65
CHC10 1,32 ± 0,48
CHC20 1,33 ± 0,65

0,0020

0,0082

0,9492
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Pela análise da Tabela 12, conclui-se que apesar do valor médio da tensão de 

perfuração da amostra CHC0 ser significativamente superior ao das amostras CHC10 e 

CHC20 verifica-se que dado os desvios padrão serem tão elevados que um aumento da 

concentração de cera apenas revela uma tendência para tornar o filme menos resistente à 

ruptura, o que se pode ser explicado pela existência de um maior número de pontos de 

fractura existentes na matriz polimérica do filme. 

Por outro lado, a tensão de perfuração entre a amostra CHC10 e CHC20 não 

apresenta diferenças significativas, o que permite concluir que, entre estas amostras, a 

variação da percentagem de cera não tem grande implicação na resistência dos filmes. 

Na Figura 24 pode verificar-se a deformação média (%) dos filmes obtidos. Como se 

pode verificar, também existem diferenças entre os valores de deformação obtidos. 

 

Figura 24 - Representação gráfica da deformação méd ia (%) dos diferentes filmes compósitos de 

quitosano e cera de abelha e do filme de quitosano apenas. 

Na Tabela 13 estão indicados os valores médios da deformação (εp), respectivos 

desvios padrão e valores de p-value do teste realizado às amostras correspondentes aos 

filmes indicados na Tabela 3. 

Tabela 13 - Resumo dos valores médios da deformação  (%) das amostras, respectivos desvios padrão e 
p-values associados ao teste t-student realizado. 

 

Amostras εp (MPa) p-value
CHC0 15,7 ± 6,13
CHC10 11,2 ± 5,71
CHC0 15,72 ± 6,13
CHC20 12,99 ± 6,17
CHC10 11,2 ± 5,71
CHC20 12,99 ± 6,17

9,077E-06

0,0141

0,0891
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Pela análise da Tabela 13, conclui-se que a amostra CHC0 apresenta uma 

deformação significativamente maior do que as outras amostras CHC10 e CHC20, nos 

ensaios de perfuração, apesar da sobreposição dos desvios padrão na Figura 24 não ser 

indicativo desta diferença. Também, os valores da deformação (εp) não são 

significativamente diferentes entre as amostras constituídas por 10% e 20% de cera, 

respectivamente CHC10 e CHC20. 

Tal facto permite concluir que a amostra CHC0 revela uma tendência para ser mais 

extensível do que as amostras em que a cera é incorporada, verificando-se que a 

deformação média (%) não é significativamente afectada pela variação da concentração de 

cera incorporada, amostras CHC10 e CHC20. 

As amostras com cera de abelha incorporada, apresentam uma extensibilidade menor, 

pois a incorporação de cera na matriz do polímero, dificulta o deslizamento das cadeias 

polímericas umas sobre as outras, diminuindo a deformação na ruptura. 

4.3. Propriedades higroscópicas 

4.3.1. Isotermas de adsorção de água 

O estudo da capacidade de adsorção do vapor de água é de extrema importância na 

avaliação das características das embalagens alimentares no que toca à sensibilidade à 

água. 

A relação de equilíbrio entre a quantidade de água na atmosfera e aquela que está 

presente nas amostras dos filmes, é expressa através das isotermas de adsorção de água. 

Os valores médios das isotermas de adsorção de água e respectivos desvios padrão 

de todos os filmes em estudo estão representados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Resumo dos valores médios das isotermas  de adsorção de água e respectivos desvios 
padrão para os filmes em estudo. 

 

Pela análise da Tabela 14, verifica-se que a humidade para os diferentes filmes 

estudados (CHC0, CHC10 e CHC20), aumenta com o aumento do aw, como seria de 

esperar. 

CHC0 CHC10 CHC20

0,112 0,25 ± 0,09 0,19 ± 0,02 0,18 ± 0,01

0,328 0,21 ± 0,04 0,18 ± 0,05 0,16 ± 0,03

0,753 0,33 ± 0,02 0,28 ± 0,05 0,19 ± 0,07

0,809 0,38 ± 0,02 0,35 ± 0,05 0,33 ± 0,10

0,902 0,64 ± 0,43 0,56 ± 0,05 0,49 ± 0,03

X (g H2O / g sólido seco)
aW
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No entanto ao contrário do exposto no desenvolvimento teórico, foram retirados de 

estudo as amostras dos três filmes correspondentes aos aw 0,543 e 0,643, por se poderem 

considerar outliers, das isotermas de adsorção. Tal deveu-se provavelmente ao mau 

isolamento das câmaras onde foram colocados os filmes. 

A Figura 25 representa graficamente as curvas resultantes da análise efectuada aos 

diferentes filmes. 

 

Figura 25 – Representação gráfica das isotermas de adsorção de água dos filmes (CHC0, CHC10 e 
CHC20). 

Na Figura 25, acima, pode verificar-se que quanto maior a actividade de água (aw) da 

solução salina, presente nas câmaras, maior a adsorção de água. Pode observar-se que 

para valores mais baixos de aw, a quantidade de água adsorvida aumenta mais lentamente 

do que para valores de aw a partir de 0,753, onde o aumento de água adsorvida é mais 

elevado, o que significa este aumento não é constante. 

Por outro lado, pode verificar-se que houve uma diminuição na quantidade de água 

adsorvida com a incorporação de cera de abelha nos filmes CHC10 e CHC20, quando 

comparados com o filme sem cera de abelha incorporada, CHC0, para praticamente todos 

os valores de aw. Tal efeito seria de esperar, pois tal como referido acima no 

desenvolvimento teórico, a presença de lípidos aumenta a hidrofobicidade da matriz 

polimérica, diminuindo a sua interacção com a água. 
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4.3.2. Permeabilidade ao vapor de água 

Os valores de permeabilidade ao vapor de água (PVA) obtidos para os filmes de 

quitosano e filmes compósitos de quitosano com cera de abelha incorporada estão 

representados graficamente na Figura 26. 

 

Figura 26 – Representação gráfica da permeabilidade  ao vapor de água (PVA) dos filmes de quitosano e 
filmes compósitos de quitosano e cera de abelha. 

Observando a Figura 26, verifica-se que os diferentes filmes têm valores médios de 

permeabilidade ao vapor de água que variam entre 0,3x10-12 e 22,0x10-12 mol.m/m2.s.Pa. 

Este último valor é o mais elevado e corresponde ao filme de quitosano apenas. Tal 

resultado explica-se pela natureza hidrofílica do quitosano, pois a matriz criada por este 

biopolímero é capaz de interagir com as moléculas de água, resultando maior adsorção de 

vapor de água e numa maior mobilidade da água no filme. 

Verifica-se também que entre os filmes compósitos de quitosano e cera de abelha, a 

incorporação de cera de abelha nas amostras CHC10 e CHC20, deram origem a valores 

médios de permeabilidade ao vapor de água muito inferiores ao dos filmes de quitosano 

apenas. 

Este facto justifica-se, pelo carácter hidrofóbico que a cera de abelha possui. Esta ao 

ser incorporada na matriz polimérica origina uma redução da sua permeabilidade, dado que 

os pontos de interacção da matriz com a água estão parcialmente bloqueados devido à 

presença da cera. Por outro lado, durante o arrefecimento da emulsão, as gotas de cera 

solidificaram, comportando-se como barreiras ao vapor de água, tendo como consequência 

uma diminuição do coeficiente de difusão efectiva da água da permeabilidade ao vapor de 

água. 
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A Tabela 15 representa os valores médios de permeabilidade ao vapor de água, os 

desvios padrão e respectivos p-values, obtidos no teste de post-hoc de ANOVA, Tukey. 

Tabela 15 - Resumo dos valores médios de PVA, desvios  padrão e respectivos p-values , obtidos no teste 
post-hoc de ANOVA, Tukey. 

 

Pela análise da Tabela 15, verifica-se pelo teste ANOVA realizado, que existem 

diferenças significativas entre as médias das amostras analisadas. Verificou-se assim por 

meio de um teste de Tukey que apenas existiam diferenças significativas entre os filmes 

CHC0 e CHC20, pelo que se pode admitir que o filme onde foi incorporada 20% de cera de 

abelha tem menor valor de permeabilidade ao vapor de água. Por outro lado a comparação 

entre as amostras de filmes CHC0/CHC10 e CHC10/CHC20, não demonstraram diferenças 

significativas. 

Pode-se assim concluir que a incorporação de cera de abelha nos filmes de quitosano 

tem implicações na permeabilidade ao vapor de água dos mesmos, sendo a amostra 

CHC20 o que apresentou um valor significativamente inferior de permeabilidade ao vapor de 

água, correspondente a 99%. 

4.4. Estudo sobre o impacto da aplicação de revesti mentos comestíveis à base de 

quitosano e cera de abelha na conservação da uva de  mesa 

4.4.1. Caracterização físico-química da matéria pri ma 

A uva de mesa Red Globe foi caracterizada para os seguintes parâmetros físicos: cor, 

pH e TSS. Os métodos utilizados foram descritos anteriormente neste trabalho sendo que os 

resultados destes encontram-se na Tabela 16. 

  

Formulação/Amostra PVA (10
-11

 mol.m/m2.s.Pa) p-value

CHC0 2,28 ± 0,76

CHC10 0,86 ± 0,43

CHC0 2,28 ± 0,76

CHC20 0,03 ± 0,01

CHC10 0,86 ± 0,43

CHC20 0,03 ± 0,01
0,355

0,132

0,043
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Tabela 16 - Resultados médios da caracterização fís ico-química da uva Red Globe. 

 

Através da Tabela 16, verifica-se que os parâmetros L*, C* h° são respectivamente 

26,66, 5,52 e 0,09, o que corresponde a uma polpa da uva de cor escura (L*) e uma 

tonalidade entre o verde e o vermelho (h°). 

4.4.2. Aparência e cor ao longo do tempo de conserv ação 

A Figura 27 corresponde à evolução da aparência das diferentes amostras de uvas 

com e sem revestimento ao longo de 3 observações do ensaio. 

 

Figura 27 - Evolução da aparência das uvas ao longo do tempo de conservação à temperatura de �℃. 

Verifica-se que as diferentes amostras de uvas, independentemente do revestimento, 

mantiveram boa aparência. Pode-se observar que ao fim de 28 dias de conservação em 

ambiente refrigerado, as uvas não sofreram grandes alterações. Neste período de tempo, 

Média Desvio Padrão

L* 26,66 3,49

a* 5,50 0,46

b* 0,51 0,96

C* 5,52 0,52

h° 14,07 4,43

pH 3,67 0,04

TSS 19,23 1,46

Cor

Parâmetros
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observou-se apenas uma pequena desidratação do engaço, mais nítida nas amostras CTLR 

e CHC20R. 

Pode ainda observar-se que independentemente do tempo, a amostra de uvas com 

revestimento de quitosano, CHC0R, aparentemente possui mais brilho do que as outras 

amostras de uvas, em que era possível observar-se um maior número de manchas brancas. 

Nas amostras de uvas em que se aplicaram os revestimentos observou-se que dada a 

metodologia de aplicação do revestimento praticamente todas as amostras de uvas, 

apresentavam uma saliência constituída por revestimento seco e em forma de gota, na parte 

inferior do bago. 

A Figura 28, representa graficamente os valores médios de luminosidade (L), obtidos 

no teste de análise da cor das amostras de uvas com e sem revestimento. 

 

Figura 28 - Luminosidade (L) de amostras de uvas co ntrolo e uvas com revestimento de quitosano com e 
sem incorporação de cera conservadas à temperatura de �℃. 

Pela análise da Figura 28 é possível observar-se que o valor de L, é mais influenciado 

pelo tempo de conservação do que pelo tipo de revestimento 

As amostras de uvas com revestimento de quitosano, CHC0R, são as que obtiveram 

menores valores médios de luminosidade ao longo do tempo. 

A Tabela 17 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à análise dos valores médios de luminosidade (L). 
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Tabela 17 - Resumo dos valores médios de p-value, o btidos no teste post-hoc de ANOVA, Tukey, 
relativamente à análise dos valores de luminosidade  (L). 

 

Analisando a Tabela 17, verifica-se que quando comparados os valores médios de 

luminosidade das amostras de uvas com revestimento e as amostras de uvas controlo, 

durante os 28 dias do ensaio de conservação e com excepção da observação ao fim de 14 

dias, apenas o par de amostras de uvas, CTLR/CHCOR, regista diferenças de luminosidade 

significativas. 

A amostra de uvas controlo CTLR, regista assim um valor de luminosidade 

significativamente superior à amostra de uvas CHC0R nas observações ao fim seis, sete e 

21 dias de conservação. 

Verificam-se também diferenças significativas quando comparados os valores de 

luminosidade entre as amostras de uvas com revestimento. Estas foram registadas ao fim 

de 2 dias de conservação para os pares de amostras de uvas, CHC0R/CHC10R e 

CHC0R/CHC20R, e ao fim de 5 dias de conservação para os pares CHC0R/CHC20R e 

CHC10R/CHC20R. Em todos estes casos as amostras de uvas com revestimentos de 

quitosano e cera de abelha incorporada registaram valores de luminosidade 

significativamente superiores às outras amostras. 

Pode assim concluir-se que a incorporação de cera de abelha nos revestimentos de 

quitosano (CHC10R e CHC20R) não teve influências significativas nos valores de 

luminosidade das amostras de uva ao longo do ensaio quando comparadas com a amostra 

de uvas controlo. 

A Figura 29 representa graficamente os valores médios de saturação de cor (C*) para 

as diferentes amostras de uvas com e sem revestimento. 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,090 0,082 0,045 0,045 0,301 0,016 0,061

CHC10R 0,661 0,935 0,060 0,652 1,000 0,103 0,340

CHC20R 0,238 0,893 0,977 0,874 0,944 0,716 0,055

CHC0R CHC10R 0,489 0,030 0,998 0,297 0,343 0,711 0,697

CHC20R 0,926 0,024 0,022 0,158 0,131 0,101 1,000

CHC10R CHC20R 0,831 0,999 0,030 0,973 0,914 0,479 0,660

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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Figura 29 - Saturação da cor (C*) para as diferente s amostras de uvas com e sem revestimento 
conservadas sob refrigeração a �℃. 

Como se pode observar na Figura 29 os valores de saturação da cor (C*) registados, 

para as amostras de uvas CTLR e CHC10R, mantiveram-se mais constantes, com uma 

variação entre 4,87-10,07 e 4,23-9,86, respectivamente. 

O valor médio de saturação da cor para as restantes amostras demostra uma maior 

heterogeneidade. Registaram-se valores médios de saturação da cor (C*) entre 3,62 e 12,08 

ao longo do ensaio de conservação. Podendo-se observar na Figura 29 que o valor mínimo 

e o máximo registado correspondem à amostra de uvas com revestimento, CHC0R. 

A Tabela 18 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à análise dos valores médios de saturação da cor (C*). 

Tabela 18 - Resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativamente à 
análise dos valores médios de saturação da cor (C*) . 

 

Pela análise da Tabela 18 verifica-se que apenas se registaram diferenças 

significativas na saturação da cor (C*), nas primeiras 3 observações do ensaio (ao fim de 0, 

2 e 5 dias de conservação). 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,006 0,106 0,151 0,411 0,999 0,427 0,311

CHC10R 0,070 0,530 0,029 0,496 0,924 0,857 0,873

CHC20R 0,262 0,800 0,982 0,887 0,895 0,518 0,972

CHC0R CHC10R 0,504 0,673 0,762 0,998 0,955 0,859 0,716

CHC20R 0,162 0,022 0,265 0,811 0,933 0,998 0,529

CHC10R CHC20R 0,839 0,153 0,054 0,885 1,000 0,925 0,988

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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Assim, comparando os valores médios de C* entre as amostras de uvas com e sem 

revestimento, relativamente ao dia 0 de observação, verifica-se que a amostra de uvas 

controlo, CTLR, registou um valor médio de C* significativamente inferior ao da amostra de 

uvas com revestimento de quitosano, CHC0R. 

Já ao fim de 5 dias de conservação, a amostra de uvas CTLR registou um valor médio 

de C* significativamente inferior ao da amostra de uvas com revestimento de quitosano e 

10% de cera de abelha incorporada, CHC10R. 

Na segunda observação, ao fim de 2 dias de conservação, apenas se registaram 

diferenças significativas no par de amostras de uvas com revestimento, CHC0R/CHC20R. O 

valor de C* registado para a amostra de uvas CHC0R é significativamente inferior ao 

registado pela amostra CHC20R. 

A partir dos 7 dias de conservação até ao fim do ensaio não se verificaram diferenças 

significativas em relação ao valor médio C* das amostras de uvas. Assim podemos concluir 

que a utilização dos revestimentos CHC0R, CHC10R e CH4C20R, a partir desta observação 

não influenciaram significativamente a saturação da cor. 

A Figura 30 representa graficamente os valores médios de matiz de cor (h°) obtidos 

pela análise da cor para as diferentes amostras de uvas com e sem revestimento. 

 

Figura 30 - Valores de matiz de cor (h°) obtidos pel a análise da cor para as diferentes amostras de uva s 
com e sem revestimento sob refrigeração a 4 ℃. 

Pela observação da Figura 30 conclui-se que os valores médios de matiz de cor 

(tonalidade) da amostra de uvas controlo, CTLR, são nitidamente inferiores aos das 

amostras de uvas com revestimentos (CHC0R, CHC10R e CHC20R) ao longo de todo o 
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ensaio, apesar da elevada variabilidade de resultados e observa-se que a tonalidade 

aumentou a partir do sétimo dia de conservação. 

Registaram-se valores médios de matiz de cor entre 8,18 e 33,33 ao longo do ensaio 

de conservação, observando-se na Figura 30 que o valor mínimo e o máximo registado 

correspondem à amostra de uvas CTLR e CHC10R, respectivamente. 

A Tabela 19 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à análise dos valores médios de matiz de cor (h°). 

Tabela 19 - Resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativamente à 
análise dos valores médios de matiz de cor (h°). 

 

Pela análise da Tabela 19, verifica-se que apenas se verificaram diferenças 

significativas nas observações efectuadas ao fim de cinco e 7 dias, não se tendo observado 

diferenças significativas para os valores médios de matiz de cor nas restantes observações 

efectuadas do ensaio. 

Pode concluir-se pela análise estatística nas observações ao quinto e sétimo dia de 

conservação que a amostra de uvas CTLR registou um valor médio de matiz de cor 

significativamente inferior que as restantes amostras de uvas, CHC0R, CHC10R e CHC20R. 

Também se pode verificar que a amostra de uvas com revestimento de quitosano e 20% de 

cera de abelha incorporada foi nestes dias a que registou um valor médio de matiz de cor 

significativamente superior às restantes amostras de uvas com revestimento, CHC0R e 

CHC10R e entre estas duas, o valor médio de matiz de cor é significativamente superior 

para a amostra de uvas com revestimento de quitosano apenas, CHC0R. 

Assim concluiu-se que à excepção da quarta e quinta observação das amostras de 

uvas, quer a utilização de revestimentos de quitosano, quer a variação da concentração de 

cera de abelha incorporada nos revestimentos, não afectaram significativamente a matiz de 

cor das uvas. 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,233 0,077 0,018 0,003 0,717 0,205 0,245

CHC10R 0,273 0,060 0,042 0,013 0,462 0,107 0,744

CHC20R 0,473 0,397 0,006 0,001 0,792 0,077 0,347

CHC0R CHC10R 0,999 0,998 0,922 0,700 0,964 0,964 0,732

CHC20R 0,935 0,629 0,859 0,091 0,999 0,891 0,992

CHC10R CHC20R 0,966 0,530 0,528 0,020 0,926 0,995 0,868

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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4.4.3. pH 

Os valores de pH obtidos para as amostras de uvas colocadas em ambiente 

refrigerado (CTLR, CHC0R, CHC10R e CHC20R), estão representados graficamente Figura 

31. 

 

Figura 31 – pH das amostras de uvas colocadas em am biente refrigerado (CTLR, CHC0R, CHC10R e 
CHC20R). 

Observando a Figura 31Figura 31, verifica-se que existe pouca variabilidade nos 

valores médios de pH registados ao longo do ensaio. 

Os valores médios de pH registados variam entre 3,27 e 4,02 ao longo dos 28 dias de 

conservação das uvas em ambiente refrigerado. Tal como se pode observar na Figura 31 e 

consultar na Tabela 32 do anexo 5, o valor mínimo e o valor máximo de pH registados 

correspondem à amostra de uvas controlo ao fim de 5 dias de conservação, CTLR, e à 

amostra de uvas com revestimento de quitosano ao fim de 14 dias de conservação, CHC0R, 

respectivamente. 

Tais variações podem estar relacionadas com a heterogeneidade da amostra de uvas, 

podendo haver uvas com maiores valores médios de pH e outras com menores valores, não 

se visualizando por isso grande diferenças. 

A Tabela 20, representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à determinação do pH. 
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Tabela 20 – Resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativamente à 
determinação do pH. 

 

Pela análise da Tabela 20, verifica-se que à excepção das amostras de uvas 

comparadas na observação ao fim de 14 dias de conservação, nenhuma das outras 

amostras de uvas nos restantes dias do ensaio, demonstraram diferenças significativas no 

valor de pH. 

Ao fim de 14 dias de conservação das amostras, registaram-se diferenças de pH 

significativas entre a amostra de uvas controlo com a amostra de uvas com revestimento de 

quitosano (CTLR/CHC0R) e entre a amostra de uvas com revestimento de quitosano com a 

amostra de uvas com revestimento de quitosano e 20% de cera incorporada 

(CHC0R/CHC20R). 

Pode-se concluir por este facto que a introdução de revestimentos de quitosano nas 

uvas e revestimentos de quitosano com incorporação de 10% e 20% de cera, não 

provocaram alterações significativas no pH das uvas. 

4.4.4. Teor de sólidos solúveis (TSS) 

Os valores médios do teor de sólidos solúveis, grau brix (%), obtidos para as amostras 

de uvas colocadas em ambiente refrigerado (CTLR, CHC0R, CHC10R e CHC20R), estão 

representados graficamente Figura 32. 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,478 0,984 0,601 0,092 0,005 0,845 1,000

CHC10R 0,666 0,999 0,984 0,787 0,052 0,298 0,989

CHC20R 0,735 0,984 0,601 0,075 0,798 0,945 0,884

CHC0R CHC10R 0,985 0,995 0,795 0,326 0,368 0,705 0,989

CHC20R 0,964 0,891 1,000 0,999 0,017 0,554 0,884

CHC10R CHC20R 0,999 0,963 0,795 0,270 0,186 0,144 0,974

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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Figura 32 - Ggrau brix das amostras de uvas de ambi ente refrigerado (CTLR, CHC0R, CHC10R e CHC20R) 

Observando a Figura 32, verifica-se que ao longo de todo o ensaio não houve grandes 

alterações ao nível do grau brix para as diferentes amostras, observando-se apenas um 

ligeiro aumento do grau brix ao longo do ensaio, mas sem grande significado. 

Os valores médios de grau brix (%) registados variam entre 17,1% e 21,4% ao longo 

dos 28 dias do ensaio, como se pode observar na Figura 32 e na Tabela 33 do anexo 6. O 

valor mínimo registado (°Brix = 17,1%), verifica-se para a amostra de uvas com revestimento 

de quitosano, CHC0R, ao fim de 7 dias de conservação. O valor máximo (°Brix = 21,4%) 

corresponde à amostra de uvas com revestimento de quitosano com incorporação de 20% 

de cera de abelha, ao fim de 14 dias de conservação. 

Pode-se concluir que apesar de não se observarem grandes variações no grau brix 

(%) das diferentes amostras de uvas ao longo do ensaio, que é a partir do décimo quarto dia 

de conservação que se registam os valores mais elevados de grau brix (%), o que denota ter 

ocorrido desidratação. 

A Tabela 21, representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à determinação do grau brix (%). 
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Tabela 21 – Resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativamente à 
determinação do grau brix (%). 

 

Observando-se a Tabela 21, verifica-se que à excepção das amostras de uvas das 

observações ao fim de 7 e 28 dias, nenhuma das amostras nos restantes dias de 

observações apresentaram diferenças de grau brix (%) significativas, como seria de esperar 

pela análise da Figura 32. 

Pela análise do p-value das amostras de uva analisadas ao fim de 7 dias de 

conservação verifica-se que a amostra de uva CHC0R tem um valor de grau brix (%) 

significativamente inferior às amostras de uva CHC10R e CHC20R. Relativamente às 

análises realizadas ao fim dos 28 dias do ensaio, verifica-se também, pelos p-values, que o 

valor de grau brix (%) da amostra de uvas CHC0R é significativamente inferior às amostras 

de uvas CHC10R e CHC20R. 

Pode-se concluir desta análise que a utilização de revestimentos de quitosano e 

revestimentos de quitosano com incorporação de cera de abelha a 10% e 20%, não sugere 

alterações significativas relativamente ao grau brix (%) quando comparadas com as 

amostras de uva controlo à excepção do dia de observação da amostra ao fim de 7 e 28. 

Como podemos observar na determinação da perda de massa, subcapítulo seguinte, 

os revestimentos que registaram maior perda de massa foram também os que na 

determinação do grau brix (%) registaram maior valor. Tal faz sentido pois uma maior perda 

de água da uva provoca um aumento da concentração de sólidos solúveis. 

4.4.5. Perda de massa 

Os valores médios de perda de massa (%) obtidos para as uvas sem revestimento 

(controlo - CTLR) e com revestimentos (CHC0R, CHC10R e CHC20R), em ambiente 

refrigerado estão representados graficamente na Figura 33. 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,663 0,081 0,666 0,299 0,609 0,079 0,238

CHC10R 1,000 0,334 0,573 0,344 0,901 0,136 0,001

CHC20R 0,686 0,568 0,712 0,222 0,609 0,893 0,001

CHC0R CHC10R 0,616 0,727 0,137 0,025 0,283 0,979 0,001

CHC20R 1,000 0,467 1,000 0,016 0,130 0,210 0,001

CHC10R CHC20R 0,639 0,962 0,154 0,985 0,936 0,344 0,783

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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Figura 33 - Representação gráfica dos valores de pe rda de massa (%) obtidos para as uvas sem 
revestimento e com revestimentos comestíveis em amb iente refrigerado. 

Pela análise da Figura 33, pode-se observar que a perda de massa (%) ao longo dos 

28 dias do ensaio é menor nas uvas controlo do que nas amostras de uvas com 

revestimento. 

Verifica-se também, ao contrário do que seria de esperar, que a partir dos 5 dias de 

conservação das uvas em ambiente refrigerado que as amostras com revestimento de 

quitosano e cera de abelha, CHC10R e CHC20R, são claramente as que perdem mais água 

atingindo no fim do ensaio uma perda de cerca de 4,5%, enquanto que as uvas controlo 

(CTLR) e as uvas com revestimento de quitosano apenas (CHC0R) perderam cerca de 1% e 

2%, respectivamente. 

Tal não se esperava, pois os revestimentos com incorporação de cera de abelha 

deveriam ter tomado a função de barreira ao vapor de água, prevenindo a desidratação da 

uva. Desta forma, tudo indica que a espessura atingida pelos revestimentos quando 

aplicados nas uvas, não possui uma espessura suficiente para se verificar a capacidade de 

barreira ao vapor de água, conferida pela incorporação da cera de abelha. 

Relativamente ao facto do revestimento de quitosano (CHC0R) ter registado menores 

perdas de massa (%), do que os revestimentos de quitosano com cera incorporada, este 

pode ter acontecido por dois efeitos, dadas as propriedades hidrofílicas do quitosano, o 

primeiro efeito é que provoca uma maior adsorção de água no revestimento num ambiente 

refrigerado, diminuindo a força motriz para a transferência de água do interior do fruto para o 

exterior e o segundo efeito, que “mascára” o primeiro, está relacionado com a água 

adsorvida pelo revestimento, também entrar no controlo da pesagem ao longo do ensaio, 

levando a que estas amostras tenham aparentemente perdido menos massa (%). 

A Tabela 22 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à perda de massa (%), para este ensaio. 
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Tabela 22 – Resumo dos valores de p-value obtidos a  partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, relativo s 
à determinação de perda de massa (%). 

 

Analisando a Tabela 22, verifica-se que ao longo de todo o ensaio se obtiveram 

diferenças significativas entre a amostra de uvas controlo (CTLR) com as amostras CHC10R 

e CHC20R, uvas com revestimentos de quitosano e cera de abelha, ou seja, estas duas 

últimas perderam significativamente mais massa (%) do que a amostra controlo. 

Não se registaram diferenças significativas na perda de massa (%) entre amostras de 

uvas CTLR/CHC0R e CHC10R/CHC20R. O que se traduz num comportamento semelhante. 

Ainda se pode observar que à excepção da primeira observação, ao fim de 2 dias de 

conservação (p-value = 0,059), a perda de massa (%) da amostra de uvas CHC0R é 

significativamente menor do que as amostras de uvas CHC10R e CHC20R. Tal facto pode 

estar relacionado pela falta de garantia de uma boa distribuição da componente lipídica 

(cera de abelha) na matriz polimérica, apesar de a solução ter sido sujeita a agitação, pois 

durante a secagem, verificou-se a formação, em alguns casos, de uma gotícula branca na 

parte inferior dos bagos, onde se poderá ter concentrado uma maior quantidade de cera. 

Desta forma conclui-se que a aplicação dos revestimentos de quitosano e cera de 

abelha, CHC10R e CHC20R, tiveram um efeito significativo na perda de massa (%), estas 

amostras perderam mais água ao longo do ensaio. Não existe porém nenhuma evidência 

estatística que indique que a variação da concentração de cera de abelha incorporada nos 

revestimentos tenha influenciado significativamente a variável independente, perda de 

massa (%). 

Os valores médios de perda de massa (%) obtidos para as uvas sem revestimento 

(controlo - CTLR) e com revestimentos (CHC0R, CHC10R e CHC20R), à temperatura 

ambiente e ambiente refrigerado estão representados graficamente na Figura 35. 

  

2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,876 0,871 0,881 0,861 0,464 0,466

CHC10R 0,021 0,001 0,001 0,000 0,005 0,006

CHC20R 0,007 0,001 0,001 0,000 0,005 0,005

CHC0R CHC10R 0,059 0,003 0,001 0,000 0,038 0,045

CHC20R 0,019 0,003 0,002 0,000 0,037 0,035

CHC10R CHC20R 0,853 1,000 1,000 0,818 1,000 0,997

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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Figura 34 - Perda de massa (%) para as uvas sem reve stimento e com revestimentos comestíveis à 
temperatura ambiente e ambiente refrigerado. 

Observando a Figura 34, verifica-se que as uvas com revestimento de quitosano e 

cera de abelha a 10% (CHC10R) e as uvas que serviram de controlo (CTLA e CTLR) são as 

que têm uma menor perda de massa (%) quando comparadas com as uvas em que foram 

aplicados os revestimentos comestíveis, verificando-se este facto ao longo dos 7 dias de 

conservação, tanto para as uvas à temperatura ambiente como em ambiente refrigerado. 

Como se observa registou-se um valor de perda de massa na ordem dos 7,5% para as uvas 

controlo à temperatura ambiente (CTLA), face aos 0,44% perdidos pelas uvas controlo em 

ambiente refrigerado (CTLR). 

Por outro lado, nas uvas à temperatura ambiente o revestimento de quitosano 

(CHC0A) é o que regista maiores valores de perda de massa, sendo que o revestimento de 

quitosano e cera de abelha a 10% (CHC10A) possui um valor de perda de massa menor 

mas praticamente idêntico aos das uvas controlo (CTLA), na ordem dos 7,3%. 

Já nas uvas de ambiente refrigerado, verificou-se o contrário, isto é, as uvas que 

apresentaram valores de perda de massa mais semelhantes aos das uvas controlo (CTLR) 

foram as uvas com revestimento de quitosano apenas (CHC0R). A amostra de uvas 

CHC10R nas quais foram aplicadas revestimentos de quitosano com cera de abelha 

incorporada, registou valores médios de perda de massa ligeiramente superiores às do 

controlo e do revestimento sem cera, ao contrário do que seria de esperar, pois apesar dos 

filmes com incorporação de cera apresentarem reduções na permeabilidade ao vapor de 

água, na aplicação dos revestimentos nas uvas, o filme pode não ter ficado com espessura 

suficiente por forma a ser mais eficiente na prevenção da desidratação da uva ao longo do 

tempo. 

Ainda na Figura 34, é possível observar-se que as amostras de uvas à temperatura 

ambiente e em ambiente refrigerado são as que apresentam maiores diferenças na perda de 

massa (%). Concluiu-se por este facto que a menor perda de massa das uvas em ambiente 
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refrigerado está relacionada com o desacelerar do metabolismo da uva, bem como pelo 

facto da humidade no interior da câmara ser superior à do exterior e por isso diminuir a força 

motriz necessária para a saída de água do fruto por evaporação. 

A Tabela 23 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey relativos à perda de massa (%). 

Tabela 23 – Resumo dos valores de p-value obtidos a  partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, 
relativamente à determinação da perda de massa (%).  

 

Analisando a Tabela 23, verifica-se pelo teste de Tukey realizado, que todas as 

amostras de uvas sujeitas a diferentes tipos de acondicionamento (temperatura ambiente e 

ambiente refrigerado) obtiveram um p-value significativo (a 5% de nível de significância), o 

que significa que independentemente da utilização dos revestimentos na uva, a perda de 

massa foi afectada positivamente pela redução da temperatura. 

Assim as diferenças significativas encontradas, registaram-se entre todas as amostras 

correspondentes ao longo de todo o ensaio, isto é, quando comparadas as amostras de 

uvas acondicionadas à temperatura ambiente com as amostras de uvas em ambiente 

refrigerado. 

4.4.6. Textura 

Os valores médios da tensão de penetração (kPa) da uva obtidos para as uvas sem 

revestimento (controlo - CTLR) e com revestimentos (CHC0R, CHC10R e CHC20R), em 

ambiente refrigerado estão representados graficamente na Figura 35. 

2 5 7

CTLA CTLR 0,012 0,008 0,005

CHC0A CHC0R 0,001 0,001 0,001

CHC10A CHC10R 0,020 0,025 0,019

Tempo de conservação (em dias)
Amostras

p-values
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Figura 35 - Representação gráfica dos valores médio s da tensão de perfuração (kPa) das amostras de 
uvas, obtidos no teste de compressão. 

Pela observação da Figura 35 verifica-se que os valores médios da tensão de 

perfuração (kPa) foram relativamente heterogéneos durante o tempo do ensaio. Pode 

observar-se que a partir do décimo quarto dia de conservação das uvas que os valores 

médios da tensão de perfuração registaram valores médios ligeiramente mais elevados. 

Registaram-se valores médios da tensão de perfuração (kPa) entre 845 e 1324 ao 

longo do ensaio de conservação. Podendo-se observar na figura que o valor mínimo e o 

máximo registado são correspondentes às amostras de uvas com revestimento, CTLR e 

CHC10R, respectivamente. 

Verifica-se, também, que as amostras de uvas sem revestimentos, CTLR, são as que 

obtiveram menores valores médios de tensão de perfuração ao longo de todo o ensaio. 

Analogamente, as amostras de uvas com revestimento de quitosano e 20% de cera de 

abelha incorporada, CHC20R, foram as que obtiveram maiores valores médios de tensão de 

perfuração. 

A Tabela 24 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente à análise dos valores médios da tensão de perfuração (kPa). 
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Tabela 24 - Resumo dos valores de p-value obtidos a  partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, 
relativamente à análise dos valores médios de tensã o de perfuração (kPa). 

 

Pela análise da Tabela 24 verifica-se que à excepção das observações ao fim de 

cinco, quatorze e 21 dias de conservação das uvas, não se registaram diferenças 

significativas nos valores médios de tensão de perfuração (kPa) nas restantes observações 

do ensaio. 

Ao fim de 5 dias de conservação das uvas as diferenças significativas encontradas, 

observam-se entre a amostra de uvas controlo, CTLR, e a amostra de uvas com 

revestimento de quitosano e cera de abelha incorporada, CHC20R. Concluiu-se que o valor 

médio de tensão de perfuração (kPa) da amostra de uvas CTLR é significativamente inferior 

à amostra de uvas com revestimento CHC20R. 

Relativamente à observação do décimo quarto dia de conservação das uvas, verifica-

se que a diferença significativa entre os valores médios de tensão de perfuração se registou 

para as amostras de uvas com revestimentos, CHC0R e CHC20R. Assim, conclui-se que o 

valor médio de tensão de perfuração (kPa) da amostra de uvas CHC0R é significativamente 

inferior à amostra de uvas com revestimento CHC20R. 

Quanto à observação do vigésimo primeiro dia de conservação, verificam-se 

diferenças significativas nos valores de tensão de perfuração entre a amostra de uvas 

controlo, CTLR, e todas as amostras de uvas com revestimentos. Concluiu-se que a 

amostra de uvas CTLR registou um valor médio de tensão de perfuração significativamente 

inferior ao das amostras de uvas CHC0R, CHC10R e CHC20R. Também se pode observar 

que a amostra de uvas com revestimento de quitosano e 10% de cera de abelha 

incorporada registou um valor médio de tensão de perfuração significativamente inferior ao 

das amostras de uvas com revestimento CHC0R e CHC20R. Entre estas duas últimas 

amostras, a amostra de uvas CHC20R tem um valor médio de tensão de perfuração 

significativamente superior ao da amostra de uvas com revestimento de quitosano, CHC0R. 

Pode concluir-se que à excepção das observações ao fim do quinto e vigésimo 

primeiro dia de conservação das uvas, a utilização de revestimentos nas uvas não afectou 

significativamente a tensão de perfuração (kPa). Relativamente à variação da concentração 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,999 0,243 0,968 1,000 0,052 0,004 0,993

CHC10R 0,964 0,916 0,266 0,143 0,990 0,026 0,214

CHC20R 0,874 0,988 0,022 0,998 0,754 0,001 0,411

CHC0R CHC10R 0,984 0,593 0,510 0,150 0,025 0,888 0,332

CHC20R 0,918 0,134 0,064 0,999 0,004 0,852 0,569

CHC10R CHC20R 0,992 0,767 0,639 0,196 0,900 0,433 0,976

p-values

Amostras
Tempo de conservação (em dias)
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de cera incorporada nos revestimentos de quitosano não se pode concluir que esta tenha 

afectado significativamente a tensão de perfuração pois não há nenhuma evidência 

estatística que o comprove. 

4.4.7. Análise Sensorial 

A Figura 36 representa graficamente as classificações médias de cada uma das 

amostras de uvas, em relação aos atributos estudados. 

O resumo dos resultados obtidos pelas classificações médias das amostras, em relação aos 
atributos estudados, pode ser consultado na  

 

 

 

 

 

Tabela 29 do anexo 3. 
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Figura 36 - Representação gráfica das classificaçõe s médias de cada uma das amostras de uvas, em 
relação aos atributos estudados. 

Pela observação da Figura 36 verifica-se que relativamente à homogeneidade de cor, 

a amostra de uvas CHC0R é a que mantém uma classificação mais elevada. É considerada 

a mais homogénea e semelhante à amostra de uvas controlo, CTLR, ao longo dos 28 dias 

do ensaio, chegando mesmo a ser a amostra que obteve a maior classificação ao fim dos 28 

dias de conservação (classificação 4). 

Observa-se ainda que a amostra de uvas CHC10R é a que obteve a classificação 

mais baixa (classificação 2). Também se observa que esta amostra de uvas obteve em 3 

das observações efectuadas as classificações mais baixas, entre 2 e 3,5. 



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

72 
 

Verifica-se também que todas as amostras de uvas relativas às observações ao fim de 

7 e 14 dias de conservação, obtiveram a mesma classificação pelos provadores 

(classificação 4). 

Relativamente à desidratação do engaço, verifica-se que as menores classificações 

atribuídas registaram-se nas primeiras 3 observações das amostras e dizem respeito à 

amostra de uvas CHC0R, variando entre 2,2 e 3. 

Por outro lado, pode observar-se que a amostra de uvas com revestimento de 

quitosano e 20% de cera de abelha incorporada, CHC20R, registou as classificações mais 

elevadas nas observações ao fim de zero, cinco, vinte e um e 28 dias de conservação 

(classificação entre 3,6 e 4). 

Observando o atributo Ácido, relativo à acidez da uva, verifica-se que as maiores 

classificações registadas são referentes às amostras de uvas CHC0R e CHC20R 

(classificações 2,2 e 2,8, respectivamente) e são relativas ao quinto e segundo dia de 

observação, respectivamente. 

No último dia de observação, a amostra de uvas CHC10R obteve a classificação mais 

elevada (classificação 2,2) e a amostra de uvas CTLR a mais baixa (classificação 1,4). 

A amostra de uvas controlo, CTLR, obteve classificações mais elevadas para a acidez 

(classificação 2 e 2,2 na primeira e penúltima observação), ao fim de 0 e 21 dias de 

conservação. 

O facto das amostras de uvas CHC0R, CHC10R e CHC20R terem obtido as 

classificações mais elevadas na acidez, deve-se essencialmente à utilização de ácido 

acético para dissolução do quitosano, aquando da preparação da solução de revestimentos, 

sendo por isso passível de ser detectada maior acidez nas amostras de uvas com 

revestimento. 

Relativamente ao atributo sabor estranho, a classificação média registada é baixa. 

Sendo a amostra de uvas controlo, CTLR a que obteve as classificações mais reduzidas. 

Verificou-se também que até ao 5 as amostras de uvas com revestimento de 

quitosano e cera de abelha incorporada, CHC10R e CHC20R, foram as que obtiveram as 

classificações mais elevadas pelos provadores (classificação entre 2 e 3). 

No último dia de observação, a amostra de uvas CHC10R obteve a classificação mais 

elevada, sendo que as restantes amostras de uvas com revestimento, CHC0R e CHC20R, 

foram classificadas de forma igual à amostra controlo, CTLR. 
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Quanto ao atributo brilho, observa-se que a amostra que obteve maiores 

classificações ao longo de todo o ensaio é a amostra de uvas CHC0R, (classificação entre 3 

e 4). 

Relativamente ao primeiro dia de observação, neste caso ao fim de 5 dias de 

conservação, verifica-se que a amostra de uvas CTLR obteve a classificação mais reduzida 

(classificação 2,8). 

Ao fim de quatorze, vinte e um e 28 dias de conservação, as amostras de uvas CTLR, 

CHC10R e CHC20R obtiveram classificações muito semelhantes. 

Observando o atributo apreciação global, verifica-se na figura que a amostra de uvas 

CTLR obteve as melhores classificações face às outras amostras de uvas (CHC0R, 

CHC10R e CHC20R), excepto no último dia de observação, ao fim de 28 dias de 

conservação. 

No último dia de observação, verificou-se que as amostras de uvas que ficaram melhor 

classificadas pelos provadores foram as amostras CHC0R e CHC20R (classificações de 4,2 

para ambas). Estas amostras foram classificadas ao longo do ensaio, com excepção do 

segundo e sexto dia de observações, de forma muito semelhante, não se denotando 

grandes variações nas suas classificações. 

Já a amostra de uvas CHC10R, à excepção da primeira e segunda observação, foi a 

que ficou pior classificada (classificação entre 3,2 e 3,8). 

A Tabela 25 representa o resumo dos valores de p-value, obtidos no teste post-hoc de 

ANOVA, Tukey, relativamente às classificações médias atribuídas à apreciação global das 

amostras. 

Tabela 25 - Resumo dos valores de p-value obtidos a  partir do teste post-hoc de ANOVA, Tukey, às 
classificações médias atribuídas à apreciação globa l das amostras. 

 

Pela análise da Tabela 25 verifica-se que à excepção do primeiro dia de provas das 

amostras (dia 0), ao longo do resto do ensaio não se registaram diferenças significativas nos 

valores médios das classificações atribuídas à apreciação global. 

0 2 5 7 14 21 28

CTLR CHC0R 0,007 0,438 0,406 1,000 0,423 0,446 0,993

CHC10R 0,059 0,438 0,229 0,689 0,243 0,184 0,849

CHC20R 0,020 0,069 0,406 0,878 0,649 0,797 1,000

CHC0R CHC10R 0,689 1,000 0,978 0,686 0,979 0,927 0,707

CHC20R 0,944 0,662 1,000 0,878 0,979 0,927 0,993

CHC10R CHC20R 0,944 0,662 0,978 0,982 0,860 0,624 0,849

Amostras

p-values

Tempo de conservação (em dias)
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Relativamente à prova efectuada aos 0 dias de conservação, verifica-se que a amostra 

de uvas controlo, CTLR, é significativamente superior às amostras de uvas CHC0R e 

CHC20R, tendo obtido uma classificação média superior. 

Conclui-se pela análise da Tabela 25 que a partir do segundo dia de provas das 

amostras de uvas até ao final do ensaio, as classificações médias atribuídas à apreciação 

global das amostras de uvas CHC0R, CHC10R e CHC20R não influenciaram 

significativamente a opinião dos provadores. 

4.4.8. Análise Multivariada 

Com vista a uma análise global dos resultados, todos os parâmetros físico-químicos e 

sensoriais foram submetidos a análise multivariada: análise de componentes principais e 

análise de cluster. 

A análise de componentes principais permite observar que as duas primeiras 

componentes justificam cerca de 70% da variabilidade total. Na Tabela 26 apresentam-se os 

valores próprios para as diferentes variáveis em análise. Como se pode observar a primeira 

componente é justificada pelo sabor doce (S. doce), apreciação global (ApG) e intenção de 

compra (IC). A segunda componente está relacionada com a perda de massa (P.mas) e 

com as manchas superficiais (Manchas). 

Tabela 26 - Valores próprios das variáveis. 

 

A análise da Figura 37 referente à projecção das variáveis e das amostras (com 

marcação dos grupos homogéneos conforme análise de cluster) no plano definido pelas 

duas primeiras componentes principais, permite observar que a separação das amostras é 

realizada de forma mais marcada pela segunda componente. Assim, verifica-se que as 

amostras com revestimento com cera incorporada, foram as que apresentaram maior perda 

de massa e incidência de manchas superficiais no final do período estudado. 

As amostras controlo apresentam-se mais associadas ao sabor doce, intenção de 

compra e apreciação global (primeira componente principal). 

Parâmetros Factor 1 Factor 2

P.mass 0.102021 0.900459

Manchas 0.170000 0.812904

D.eng -0.016466 0.342528

S.doce -0.785100 0.329160

ApG -0.945535 -0.031083

IC -0.973018 -0.004743

*S.estra 0.312163 0.359598
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Figura 37 - Projecção das variáveis e das amostras n o plano definido pelas duas primeiras componentes 
principais. 

A Figura 38 representa graficamente um dendograma relativo às amostras de uva 

conservada sob refrigeração ao longo de 28 dias. 

 

Figura 38 - Dendrograma das amostras de uva conserv ada sob refrigeração ao longo de 28 dias. 

A análise de cluster confirma que as amostras não são muito diferentes. Pela análise 

da Figura 38 pode observar-se a formação de dois grupos a uma distância euclidiana de 

cerca de 7. Um grupo contém todas as amostras controlo e algumas com revestimento. 

A distâncias euclidianas inferiores as amostras separam-se, sendo que as amostras 

controlo tem tendência a formar grupos homogéneos.  
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Pelo exposto confirma-se o que foi observado na análise individual dos vários 

parâmetros estudados, os revestimentos de quitosano com cera incorporada não são os 

mais apropriados para a uva. 
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5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho desenvolveram-se três diferentes formulações com vista à obtenção de 

filmes e revestimentos comestíveis à base de quitosano, em que a concentração de cera de 

abelha incorporada corresponde à variável independente. 

Com a realização deste trabalho obtiveram-se conclusões relativamente ao efeito da 

variável independente nas propriedades mecânicas dos filmes, nas propriedades 

higroscópicas e de permeabilidade ao vapor de água e na cor. 

• Todos os filmes de quitosano obtidos eram transparentes e semelhantes entre si. Nos 

filmes de quitosano com cera de abelha incorporada (CHC10 e CHC20) observa-se 

uma coloração amarela tanto mais intensa quanto maior a percentagem de cera de 

abelha incorporada. 

• No estudo das propriedades mecânicas dos filmes, relativamente aos testes de 

extensão, verificou-se que quer a tensão de ruptura dos filmes, quer o alongamento e 

módulo de Young, não foram afectados significativamente pelas diferentes 

concentrações de cera de abelha. Já nos testes de perfuração, concluiu-se que a 

tensão de perfuração e a deformação dos filmes revela uma tendência negativa com a 

incorporação da cera de abelha, uma vez que aumentam os pontos de fractura 

existentes na matriz polimérica e que o deslizamento das cadeias polimérica é 

dificultado, no entanto, a grande heterogeneidade da amostra indica que os resultados 

podem não ser significativos. Verifica-se ainda que a variação da percentagem de cera 

nos filmes de quitosano não tem uma implicação significativa na tensão de perfuração 

dos filmes. 

• Pode concluir-se que os filmes de quitosano quanto maior a actividade da água da 

solução a que as amostras de filmes estiveram submetidas, maior adsorção de água 

tiveram. Verifica-se ainda que a incorporação de cera de abelha nos filmes de 

quitosano, afectou positivamente a capacidade hidrofílica dos filmes, verificando-se 

que as isotermas de adsorção eram menores quanto maior a concentração de cera de 

abelha utilizada. 

• As propriedades de barreira ao vapor de água são melhoradas com a incorporação da 

cera de abelha, concluindo-se que os resultados obtidos para os filmes de quitosano 

com 20% de cera de abelha incorporada foram significativamente melhores do que 

dos restantes filmes (diminuiu significativamente a permeabilidade). Tal facto explica-

se dado o carácter hidrofóbico da cera de abelha utilizada. 

Relativamente ao estudo sobre o impacto da aplicação de revestimentos comestíveis à 

base de quitosano e cera de abelha na qualidade e capacidade de conservação da uva de 
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mesa, as variáveis independentes correspondem à aplicação do revestimento de quitosano 

e à concentração da cera de abelha. 

• A aplicação de revestimento, independentemente da composição, não afectou muito a 

aparência das uvas imediatamente após a aplicação. 

• A incorporação de cera de abelha nos revestimentos de quitosano não afectou 

significativamente a luminosidade das uvas ao longo do estudo de conservação, ao 

contrário do revestimento de quitosano para o qual se concluiu que a luminosidade foi 

afectada significativamente (diminuiu) nas observações efectuadas ao fim de seis, sete 

e 21 dias de conservação. 

• Relativamente à saturação da cor (C*) verificou-se que, à excepção das observações 

ao fim de zero e 5 dias de conservação, a aplicação dos revestimentos de quitosano e 

dos revestimentos com incorporação de cera de abelha não afectou significativamente 

a saturação da cor. Nos dias de excepção, conclui-se que a saturação dos 

revestimentos de quitosano e de quitosano com 10% de cera de abelha incorporada 

foi afectada significativamente (aumentou), face às uvas sem revestimento. 

• No que diz respeito à tonalidade ou matiz de cor (h°) das uvas concluiu-se que esta foi 

afectada significativamente (aumentou) com a aplicação do revestimento de quitosano 

nas uvas, durante os 28 dias de conservação das uvas à excepção da observação ao 

fim de 14 dias. A aplicação dos revestimentos de quitosano com 10% de cera de 

abelha incorporada, apenas aumentou significativamente a matiz de cor nas 

observações ao fim de zero, quatorze e 28 dias de conservação das uvas. Já a 

aplicação dos revestimentos de quitosano com 20% de cera de abelha incorporada, 

aumentou significativamente a matiz de cor nas observações ao fim de seis, sete e 21 

dias de conservação. 

• Verificou-se ainda que a incorporação de cera de abelha nos revestimentos de 

quitosano e a variação da concentração utilizada, não afectou significativamente a 

matiz de cor quando comparadas as amostras de uvas com revestimento ao longo de 

todo o ensaio. 

• Relativamente ao pH das amostras de uvas, concluiu-se que à excepção da 

observação ao longo de 14 dias de conservação das uvas, a utilização de 

revestimentos e a variação da concentração de cera de abelha incorporada, não 

produziu qualquer efeito significativo no valor de pH, durante o ensaio. 

• Quanto ao grau brix (%) das uvas, pode concluir-se que esta variável apenas foi 

afectada significativamente (aumentou o valor) pela utilização de revestimentos de 

quitosano com 10 e 20% de cera de abelha no último dia de observação das amostras 

(ao fim de 28 dias). O facto destas amostras de uvas terem apresentado maior 

concentração de sólidos solúveis deve-se a uma maior desidratação dos frutos 
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registada nestas observações, ocorrendo, consequentemente, uma maior 

concentração de açúcares e ácidos orgânicos. 

• Verificou-se também que a incorporação de cera de abelha nos revestimentos de 

quitosano e a variação da concentração utilizada, apenas afectou significativamente o 

grau brix, quando comparadas as amostras de uvas com revestimento nas 

observações ao fim de sete e 28 dias de conservação das uvas.  

• A perda de massa (%) das uvas foi comparada neste estudo em dois ambientes 

diferentes, à temperatura ambiente e em ambiente refrigerado. Pode concluir-se com 

este estudo que as amostras de uvas com e sem revestimentos à temperatura 

ambiente perderam uma maior percentagem de massa do que as amostras de uvas 

com e sem revestimento acondicionadas em ambiente refrigerado, tal como seria de 

esperar, a temperatura mais baixa reduz o metabolismo do fruto e consequentemente 

ocorre menor perda de massa. 

• Em ambiente refrigerado, pode concluir-se que a utilização do revestimento de 

quitosano nas uvas não afectou significativamente a perda de massa, uma vez que as 

amostras de uvas continham uma quantidade de água significativa na camada exterior 

do revestimento, dada a capacidade hidrofílica do quitosano, o que pode dificultar a 

perda de água por desidratação dado que aumenta a força motriz que a água 

precisaria de atingir para sair do revestimento. 

• Já a incorporação da cera de abelha nos revestimentos e a variação da concentração 

utilizada afectaram significativamente (aumentou) a perda de massa (%), ao contrário 

do que seria expectável, dadas as propriedades estudadas dos filmes de quitosano 

nos quais foi incorporada a cera de abelha terem registado menores valores de 

permeabilidade ao vapor de água e muito possivelmente tudo indica que a espessura 

atingida pelos revestimentos quando aplicados na uva, não atingiram o suficiente para 

se denotar o efeito de barreira ao vapor de água. Por outro lado, não há garantias de 

uma boa distribuição da componente lipídica (cera de abelha) na matriz polimérica, 

apesar de a solução ter sido sujeita a agitação, pois durante a secagem, verificou-se a 

formação de uma gotícula esbranquiçada na parte inferior dos bagos, onde se poderá 

ter concentrado uma maior quantidade de cera. 

• Quanto ao estudo das propriedades mecânicas das uvas, para o qual se realizou um 

teste de compressão, concluiu-se que com excepção das observações ao fim do 

quinto e vigésimo primeiro dia de conservação das uvas, a utilização de revestimentos 

nas uvas não afectou significativamente a tensão de perfuração (kPa), bem como não 

há nenhuma evidência estatística que comprove que a variação da concentração de 

cera incorporada nos revestimentos de quitosano tenha afectado significativamente a 

tensão de perfuração. 
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• Relativamente à análise sensorial efectuada às diferentes amostras de uvas, concluiu-

se que para a homogeneidade da cor, as uvas com revestimento de quitosano foram 

as que tiveram uma classificação mais elevada em semelhança com as uvas sem 

revestimento, no que toca à desidratação do engaço as uvas que tiveram melhor 

performance com menores classificações atribuídas foram também as uvas com 

revestimento e quitosano. Relativamente à acidez, verifica-se que a utilização nas 

uvas de revestimentos de quitosano com e sem cera de abelha incorporada levaram 

os provadores a classificar com uma maior pontuação estas amostras. Quanto ao 

atributo sabor estranho, verifica-se que a amostra de uvas sem revestimento foi 

melhor aceite e por isso obteve classificações menores, enquanto as uvas com 

revestimento de quitosano e cera de abelha incorporada, foram as que obtiveram as 

classificações mais elevadas. Já relativamente ao atributo brilho, observa-se que as 

uvas que ficaram melhor classificadas ao longo de todo o ensaio foram as uvas com 

revestimento de quitosano. 

• Pela análise multivariada verificou-se que há duas componentes principais que 

justificam cerca de 70% da variabilidade total. Como se pode constatar a primeira 

componente é justificada pelo sabor doce (S. doce), apreciação global (ApG) e 

intenção de compra (IC). A segunda componente está relacionada com a perda de 

massa (P.mas) e com as manchas superficiais (Manchas). 

• Deste modo, verifica-se que as amostras com revestimento com cera incorporada, 

foram as que apresentaram maior perda de massa e incidência de manchas 

superficiais no final do período estudado e que as amostras controlo apresentam-se 

mais associadas ao sabor doce, intenção de compra e apreciação global (primeira 

componente principal). 

• Também pela análise de cluster se verificou que há formação de dois grupos, existindo 

um grupo que contém todas as amostras controlo e algumas com revestimento. 

Concluiu-se que as amostras controlo têm tendência a formar grupos homogéneos e 

confirmou-se o que foi observado na análise individual dos vários parâmetros 

estudados, os revestimentos de quitosano com cera incorporada não são os mais 

apropriados para a uva. 
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6. TRABALHO FUTURO 

Como trabalho futuro, seria interessante estudar os seguintes tópicos: 

• O efeito da formulação na actividade antimicrobiana dos filmes e das uvas 

após aplicação dos revestimentos. 

• Optimização das formulações, pela utilização de diferentes agentes lipídicos e 

surfactantes, de modo a minimizar a adsorção e permeabilidade ao vapor de 

água dos filmes, bem como a perda de água das uvas. 

• Efeito da incorporação de agentes bioactivos como o própolis nas propriedades 

dos filmes e na conservação das uvas. 

• Estudar outros agentes lipídicos que possam conferir um sabor menos 

estranho à uva quando aplicados em forma de revestimento. 

• Estudar a permeabilidade dos filmes e revestimentos obtidos relativamente ao 

oxigénio e ao dióxido de carbono. 

• Estudar outras maneiras de secagem dos revestimentos relativamente às uvas. 

• Estudar outras aplicações destes filmes noutros frutos e/ou materiais 

• Desenvolvimento de um revestimento dupla camada (cera + quitosano) como 

forma de reduzir a adsorção e a perda de água das uvas 

• Estudar o efeito da reticulação do quitosano com TPP 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 – Propriedades Mecânicas dos filmes 

TESTE DE EXTENSÃO 

 

Figura 39 - Exemplo de uma curva resultante entre a Tensão (Pa) e a deformação, para o cálculo do 
módulo de Young.  

TESTE DE PERFURAÇÃO 

 

Figura 40 - Exemplos de curvas resultantes da força da distância obtido pelo teste de perfuração. 

y= 1053,3x – 6006,2 

R2 = 0,9986 
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ANEXO 2 – Informação sobre os reagentes utilizados 

Dos materiais utilizados, o quitosano foi adquirido no fornecedor Golden-Shell 

Biochemical Co., Ltd., China, com um grau de deacetilação ˃ 85%, o ácido acético foi 

fornecido pela SIGMA e a cera de abelha pelo posto apícola do Instituto Superior de 

Agronomia 

 

 

Figura 41 - Embalagem da Glicerina Farmacêutica util izado na preparação das soluções. 

 

Tabela 27 - Tabela resumo com a informação contida no frasco de glicerina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume

Massa Volúmica

Fórmula Química C3H8O3

Análise Tipo: Pureza

Cor (APHA)

Densidade 20ºC

Água

Cloretos

Cinzas

99,88%

2,5

1,2633g/ml

Glicerina Farmacêutica  - fornecedor José Manuel Gomes dos Santos, Lda

M = 92,89 g

1 L = 1,26 kg

1 Litro

0,14%

< 10 ppm

< 0,01%
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Figura 42 - Embalagem de Tween 80 utilizado na prepa ração das soluções. 

Tabela 28 - Tabela resumo com a informação contida no frasco de Tween 80. 
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ANEXO 3 – Análise Sensorial 

 

Figura 43 - Exemplo da ficha de prova utilizada na a nálise sensorial. 

 

 



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  ANEXO 3 

91 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 - Resumo dos valores médios atribuídos pe los provadores às amostras de uvas para os diferent es atributos 

 

 

CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0RCH4C10RCH4C20R CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20 CTLR CH4C0 CH4C10 CH4C20

3,6 3,6 3,4 4,0 2,6 2,0 2,4 2,6 2,6 2,8 3,6 3,6 2,0 1,2 1,6 1,2 3,6 3,6 3,8 2,8 1,2 1,8 2,0 1,8 5,0 3,0 3,4 3,2 4,6 3,0 3,2 2,8

4,4 4,4 3,4 4,0 3,6 2,0 2,6 2,8 3,4 2,2 2,8 2,8 1,6 2,0 1,8 2,8 4,2 4,4 4,4 3,8 1,2 2,2 2,8 3,0 4,6 4,2 4,2 3,6 4,6 4,0 4,0 3,2

4,2 3,8 3,4 2,8 2,0 2,2 3,2 2,4 3,6 2,4 3,2 3,8 2,8 4,0 3,6 3,6 1,8 1,6 1,4 1,4 3,4 3,8 3,6 4,0 1,4 1,6 1,6 1,4 4,2 3,8 3,6 3,8 4,2 3,6 3,4 3,6

3,8 3,8 3,6 3,6 2,6 2,2 2,8 2,4 3,8 3,8 3,4 3,6 3,4 4,2 3,8 3,2 1,6 1,4 1,6 1,6 4,8 4,6 4,0 4,4 1,8 2,0 2,2 2,2 4,8 4,2 3,6 4,0 4,6 4,4 3,6 4,0

4,2 3,8 4,0 4,2 2,4 2,4 2,8 2,2 4,0 2,6 3,2 3,6 2,8 3,2 3,2 3,0 1,2 2,2 1,6 1,4 4,8 4,2 4,0 4,4 1,2 2,4 2,4 2,2 4,6 4,0 3,8 4,2 4,6 4,0 3,8 4,0

3,4 3,6 3,6 2,6 2,6 3,0 3,4 2,8 3,4 3,6 3,8 4,0 2,8 3,2 2,4 2,8 2,2 1,6 1,8 1,6 4,4 3,6 4,0 4,2 1,8 2,6 2,8 2,2 4,6 3,6 3,2 4,0 4,6 3,2 3,0 3,8

3,2 4,0 2,0 3,2 2,8 2,6 4,0 3,4 2,6 2,6 2,6 3,6 2,8 4,0 2,4 2,6 1,4 1,8 2,2 2,0 4,6 4,2 4,0 4,6 2,2 2,2 2,6 2,2 4,2 4,4 3,6 4,2 4,4 4,4 3,6 4,0

Análise Sensorial de Uva

0

Homogeneidade de cor Manchas Desidratação do engaço Brilho

Aspecto geral

Ácido Doce Estranho
Tempo de Conservação

Outros

Atributos

28

21

Gosto

Apreciação Global Intenção de Compra

2

5

7

14
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ANEXO 4 – Aparência e análise da cor dos filmes 

Tabela 30 - Variação do parâmetro C* (saturação da cor) entre as cartolinas padrão e as cartolinas pad rão 
com as amostras sobrepostos. 

 

Tabela 31 - Variação do parâmetro h° (matiz da cor)  entre as cartolinas padrão e as cartolinas padrão com 
as amostras sobrepostas. 

 

 

 

 

 

 

Padrão Azul CHC0 CHC10 CHC20

36,30 ± 0,00 26,94 ± 0,05 31,99 ± 2,84 24,30 ± 1,90
Padrão 
Amarelo

CHC0 CHC10 CHC20

73,13 ± 0,00 64,99 ± 0,33 65,05 ± 0,96 63,37 ± 2,84
Padrão 
Verde

CHC0 CHC10 CHC20

48,21 ± 0,00 40,07 ± 0,30 39,68 ± 0,87 38,82 ± 1,66
Padrão 

Vermelho
CHC0 CHC10 CHC20

55,39 ± 0,00 46,09 ± 0,32 44,51 ± 2,28 44,92 ± 2,82
Padrão 

Vermelho
CHC0 CHC10 CHC20

1,81 ± 0,00 12,57 ± 3,30 11,02 ± 7,40 16,39 ± 0,55

Parâmetros Amostras

C* (saturação da cor)

Padrão Azul CHC0 CHC10 CHC20

266,38 ± 0,00 260,89 ± 0,00 264,99 ± 0,00 255,43 ± 0,00

Padrão 
Amarelo

CHC0 CHC10 CHC20

100,61 ± 0,00 99,99 ± 0,00 100,15 ± 0,00100,90 ± 0,02
Padrão 
Verde

CHC0 CHC10 CHC20

137,88 ± 0,00 137,35 ± 0,02 137,52 ± 0,01136,09 ± 0,03
Padrão 

Vermelho
CHC0 CHC10 CHC20

44,43 ± 0,00 42,65 ± 0,01 43,97 ± 0,05 43,71 ± 0,05
Padrão 

Vermelho
CHC0 CHC10 CHC20

90,90 ± 0,00 97,74 ± 0,07 100,13 ± 0,01100,08 ± 0,01

AmostrasParâmetros

h° (matiz da cor)



INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – UNIVERSIDADE TÉCN ICA DE LISBOA  -  ANEXO 5 

93 
 

ANEXO 5 – pH 

Tabela 32 - Valores médios de pH e respectivos desv ios padrão. 

 

 

 

 

 

Tempo de 

conservação (dias)
CTLR CHC0R CHC10R CHC20R

0 3,67 ± 0,04 3,83 ± 0,04 3,80 ± 0,21 3,78 ± 0,14

2 3,90 ± 0,32 3,96 ± 0,25 3,92 ± 0,11 3,84 ± 0,03

5 3,27 ± 0,01 3,45 ± 0,09 3,32 ± 0,14 3,45 ± 0,30

7 3,63 ± 0,10 3,88 ± 0,17 3,72 ± 0,05 3,89 ± 0,09

14 3,68 ± 0,08 4,03 ± 0,08 3,90 ± 0,09 3,75 ± 0,09

21 3,73 ± 0,03 3,78 ± 0,12 3,85 ± 0,05 3,70 ± 0,08

28 3,75 ± 0,16 3,75 ± 0,16 3,78 ± 0,04 3,82 ± 0,06

pH
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ANEXO 6 – Grau Brix 

Tabela 33 - Valores médios de grau brix (%) e respe ctivos desvios padrão. 

  

 

 

 

Tempo de 

conservação (dias)
CTLR CHC0R CHC10R CHC20R

0 19,23 ± 1,46 20,17 ± 0,78 19,17 ± 0,29 20,13 ± 1,01

2 20,17 ± 0,32 18,17 ± 0,61 18,90 ± 1,39 19,23 ± 0,72

5 19,63 ± 0,42 19,17 ± 0,46 20,17 ± 0,61 19,20 ± 0,46

7 18,77 ± 1,38 17,10 ± 0,20 20,33 ± 0,12 20,63 ± 1,63

14 20,60 ± 0,53 19,80 ± 0,70 21,03 ± 0,45 21,40 ± 1,20

21 20,03 ± 0,42 21,53 ± 0,80 21,33 ± 0,86 20,40 ± 0,26

28 19,47 ± 0,06 19,10 ± 0,26 21,20 ± 0,17 21,03 ± 0,29

Grau Brix (%)
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ANEXO 7 – Aparência e análise da cor das uvas 

Tabela 34 - Valores médios de luminosidade (L) e re spectivos desvios padrão. 

 

Tabela 35 - Valores médios e desvios padrão da satu ração de cor (C*). 

 

Tabela 36 - Valores médios e desvios padrão da mati z de cor (h°). 

 

 

Tempo de 
conservação

CTLR CHC0R CHC10R CHC20R

1 26,65 ± 3,49 22,26 ± 2,20 24,71 ± 1,56 23,29 ± 1,73

2 35,29 ± 2,38 32,09 ± 1,19 35,99 ± 1,83 36,13 ± 0,97

5 28,59 ± 3,07 20,82 ± 2,52 21,23 ± 1,82 29,62 ± 5,80

7 31,47 ± 2,84 22,95 ± 3,06 28,13 ± 2,83 29,35 ± 6,16

14 23,54 ± 1,70 19,12 ± 2,81 23,31 ± 4,36 24,87 ± 4,03

21 24,35 ± 1,80 20,02 ± 0,49 21,32 ± 2,44 23,07 ± 1,42

28 25,79 ± 4,98 19,55 ± 2,49 21,95 ± 2,57 19,41 ± 0,84

Valor L (luminosidade)

Tempo de 

conservação
CTLR CHC0R CHC10R CHC20R

1 5,52 ± 0,51 12,01 ± 3,54 9,86 ± 1,94 8,57 ± 1,65

2 4,87 ± 0,89 3,62 ± 0,91 4,23 ± 0,90 5,53 ± 0,26

5 5,78 ± 0,89 8,59 ± 0,91 9,74 ± 1,35 6,29 ± 1,85

7 5,25 ± 1,08 10,21 ± 2,29 8,36 ± 2,42 6,80 ± 3,24

14 10,07 ± 2,41 9,85 ± 2,82 8,62 ± 0,99 8,58 ± 0,98

21 7,42 ± 2,32 10,16 ± 2,62 8,71 ± 1,27 9,87 ± 3,24

28 7,70 ± 4,38 11,15 ± 1,54 9,23 ± 2,02 8,65 ± 0,51

C* - Saturação da cor

Tempo de 

conservação
CTLR CHC0R CHC10R CHC20R

1 8,18 ± 8,17 20,86 ± 8,18 18,97 ± 4,83 17,01 ± 4,21

2 13,31 ± 10,33 31,06 ± 4,90 33,33 ± 8,23 23,29 ± 4,91

5 10,41 ± 7,36 27,61 ± 2,21 25,07 ± 5,24 28,19 ± 4,11

7 11,98 ± 7,27 25,81 ± 3,28 23,65 ± 4,78 32,08 ± 5,86

14 20,40 ± 3,99 27,49 ± 3,73 26,04 ± 13,35 27,48 ± 5,63

21 15,34 ± 2,63 28,72 ± 3,57 29,66 ± 9,47 29,49 ± 3,01

28 18,89 ± 12,05 31,85 ± 3,47 23,48 ± 4,48 27,52 ± 4,14

h° - Matiz de cor


