
 

 

 

Estudo da resistência de embalagens biodegradáveis ao ataque de 

insetos durante o armazenamento de farinha de milho 

 

Sara Flávia Martins da Cunha 

 

Dissertação para obtenção de grau de mestre em Engenharia Alimentar 

 

Orientador(es): Professor Doutor Vítor Manuel Delgado Alves 

     Doutora Maria Otília de Almeida Carvalho 

 

Júri: 

Presidente: Doutora Maria Luísa Louro Martins, Professora Auxiliar do Instituto Superior de 

Agronomia da Universidade de Lisboa. 

Vogais: Doutora Margarida Gomes Moldão Martins, Professora Associada com Agregação do 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa; 

Doutora Maria Otília de Almeida Carvalho, Investigadora Auxiliar do Instituto Superior de Agronomia 

da Universidade de Lisboa. 

 

 

Lisboa, 2020



 
 

I 
 

 Agradecimentos 

 A realização deste trabalho não seria possível sem o apoio, incentivo e ajuda de certas 

pessoas. 

Aos meus orientadores, Prof. Dr. Vítor Alves e Dra. Otília Carvalho pela orientação prestada, 

ensinamentos transmitidos e por todas as palavras de apoio e incentivo. 

Ao produtor Francisco Chia pela cedência do milho e às empresas SEAR – Sociedade Europeia de 

Arroz, S.A. e Silvex – Indústria de Plásticos e Papéis, S.A. pela cedência das películas para a 

elaboração deste trabalho. 

A todas as pessoas inseridas no Projeto SafeGrains por toda a ajuda e auxílio prestado durante toda a 

componente prática. Em especial à Dra. Graça Barros e Dra. Sónia Duarte por todo o aconselhamento 

prestado e disponibilidade durante toda a realização deste trabalho.  

À Carla Martins e Paloma Ortiz por toda a ajuda e auxílio prestado durante a realização da 

permeabilidade aos gases na FCT e ao Tiago Martins por toda a ajuda e auxílio prestado durante a 

realização da permeabilidade ao vapor de água no ISA. 

Aos colegas, Carolina Hilário e João Limão pela partilha de ensinamentos e companheirismo durante 

todo o processo de elaboração deste trabalho. 

Ao meu namorado, José Caetano, que me apoiou e ajudou durante todo este percurso com a sua 

presença constante e as suas palavras de incentivo e força quando mais necessitava e principalmente 

pela paciência que teve comigo.  

Por fim, aos meus pais que sempre me incutiram valores essenciais para nunca desistir e sempre 

tentar fazer mais e melhor e essencialmente por todo o apoio e dedicação para que eu possa ter um 

futuro melhor e promissor.  

  

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 Resumo 

 Na indústria alimentar a embalagem desempenha um papel fundamental na medida em que 

atua na conservação do género alimentício mantendo a sua qualidade e segurança. Deste modo, é 

essencial desenvolver uma embalagem eficaz que consiga prevenir ou retardar a deterioração do 

mesmo, em que se inclui conseguir desenvolver embalagens resistentes à penetração de insetos, ou 

que tenham capacidade de impedir a sua proliferação. 

 A realização deste trabalho teve como objetivo principal estudar a resistência de três 

embalagens biodegradáveis (à base de películas de poliácido lático – PLA, de amido termoplástico – 

TPS e de celulose – NatureFlex) à perfuração, por uma espécie de insetos, Tribolium castaneum em 

comparação com as embalagens atualmente usadas para embalar cereais produzidas a partir de 

polímeros não biodegradáveis, utilizando farinha de milho como substrato alimentar. 

 Para alcançar os objetivos definidos, o trabalho experimental compreendeu três fases 

distintas: (i) a caracterização das películas quanto às suas propriedades: de barreira ao vapor de água 

e a gases, higroscópicas e mecânicas, (ii) a reprodução em massa de insetos, T. castaneum, e (iii) a 

realização do estudo da resistência das películas escolhidas (shelf-life da embalagem) à espécie de 

insetos selecionada. 

 Na caracterização das películas conclui-se que a película de PLA apresenta uma menor 

permeabilidade aos gases, O2 e CO2, (2,96x10-16 m2/s e 1,27x10-15 m2/s, respetivamente) e ao vapor de 

água (9,98x10-16 mol.m/m2sPa), assim como uma maior resistência à deformação elástica, quando 

comparada com as restantes películas biodegradáveis. 

 Na resistência das películas ao T. castaneum apenas as embalagens não biodegradáveis e as 

de PLA não registaram perfurações, pelos insetos. Desta forma, é possível afirmar que a embalagem 

de PLA poderá ser uma alternativa válida relativamente às embalagens não biodegradáveis usadas 

atualmente. 

 

Palavras-chave: Películas biodegradáveis; T. castaneum; shelf-life da embalagem 
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 Abstract 

 In the food industry, packaging is essential and plays a key role as it works to preserve the food 

and maintains its quality and safety. Thus, it is essential to develop effective packaging that prevents 

or delays deterioration, including to be resistant to insect penetration, or that can inactivate its 

proliferation. 

 The objective of this research was to study the resistance of three biodegradable packaging 

films (based on polylatic acid - PLA, thermoplastic starch - TPS and cellulose - NatureFlex) to the 

perforation of a species of insects, T castaneum, compared to currently used packaging made from 

non - biodegradable polymers, using corn flour as a food substrate. 

 To achieve the defined objectives, the experimental work comprised in three distinct phases: 

(i) characterization of the films regarding their properties: gas and water vapour barrier, hygroscopic  

and mechanical properties; (ii) reprodution of T. castaneum insects and (iii) study of selected films 

resistance (shelf-life of the package) to the selected insect. 

 PLA films have shown a lower gas, O2 and CO2, (2,96x10-16 m2/s e 1,27x10-15 m2/s, respectively) 

and water vapor permeability (9,98x10-16 mol.m/m2sPa), and higher resistance to elastic deformation, 

when compared to the remaining biodegradable films. 

 In the resistance of the films to T. castaneum only non-biodegradable packaging and PLA 

packaging did not register perforations by insects. Thus, it can be stated that PLA packaging may be a 

valid alternative to the currently non-biodegradable packaging. 

 

Keywords: Biodegradable films; T. castaneum; Packaging Shelf Life 
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1. Introdução e objetivos 

 Segundo Machado (2000), para a manutenção da competitividade e da sobrevivência das 

empresas no mercado nacional e internacional é fundamental garantir a segurança dos produtos 

alimentares, como a lei exige. Para que tal seja possível é essencial um armazenamento adequado 

assim como garantir boas práticas de fabrico. 

Na indústria alimentar a embalagem é essencial e desempenha um papel fundamental na 

medida em que atua na conservação do género alimentício mantendo a sua qualidade e segurança, 

prevenindo e evitando a sua deterioração química, física e microbiológica. A embalagem é considerada 

a última defesa contra a infestação de pragas (Highland, 1978). 

Com recurso a uma economia circular é possível garantir uma sociedade mais eficiente em 

recursos. De acordo com Gonzalez (2016), a utilização de biopolímeros na produção de embalagens 

alimentares é crescente, visto que cada vez mais existe uma maior preocupação com o impacto 

ambiental negativo relacionado com a utilização de plásticos convencionais não biodegradáveis. No 

âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, este trabalho pretende contribuir para os 

objetivos:  9 – Indústria, inovação e infraestruturas, 12 – Produção e Consumo Sustentáveis (e 14 – 

Proteger a Vida Marinha). 

 A elaboração desta dissertação insere-se no projeto SafeGrains – Contaminação de cereais e 

derivados armazenados por pragas de insetos e fungos (Ref: PTDC/ASP-PLA/28350/2017) financiado 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Neste projeto pretende-se analisar uma das pragas-chaves das farinhas, Tribolium castaneum Herbst 

(Coleoptera, Tenebrionidae). Os objetivos são avaliar o teor nutricional de farinhas (arroz, milho e 

trigo) infestadas, uma vez que os ovos e as larvas destes são considerandos uma fonte de proteína, 

avaliar o grau de infestação tolerável em farinhas sem pôr em causa as suas propriedades reológicas e 

estudar a relação entre estas espécies e os fungos.  

 O objetivo geral desta dissertação, englobada também no referido projeto, consiste no estudo 

da resistência de três embalagens biodegradáveis (à base de películas de poliácido lático, de amido 

termoplástico e de celulose) à perfuração por esta espécie de insetos, T. castaneum em comparação 

com as embalagens atualmente usadas produzidas a partir de polímeros não biodegradáveis 

(Polipropileno) usando farinha de milho como substrato alimentar.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Embalagem 

 Segundo Highland (1978) a embalagem é considerada a última defesa contra a infestação de 

pragas. Desta forma, na indústria alimentar a embalagem é essencial e desempenha um papel 

fundamental na medida em que atua na conservação do género alimentício mantendo a sua qualidade 

e segurança. 

 A embalagem deve ser constituída por materiais que não migrem para o género alimentício 

em quantidades que possam alterar as características organoléticas do mesmo ou que coloquem em 

risco a segurança do consumidor.  

Segundo Newton (1988) as áreas de fabrico e armazenamento de embalagens devem ser 

consideradas instalações de processamento de alimentos. 

 A embalagem representa um ponto crítico de controlo na preservação de qualidade e 

segurança alimentar. Deste modo, é essencial desenvolver uma embalagem eficaz que consiga 

prevenir ou retardar a deterioração do género alimentício, em que se inclui conseguir desenvolver 

embalagens resistentes à penetração de insetos, ou que tenham capacidade de impedir a sua 

proliferação (Licciardello et al., 2013).  

 A “embalagem ativa” é uma das inovações mais promissoras no combate à deterioração e no 

prolongamento da validade do género alimentício (Rooney, 2005). Consiste, por exemplo, na 

incorporação de compostos ativos para a proteção dos alimentos com efeito antioxidante e/ou 

antimicrobiano de forma a prolongar a função de proteção da embalagem (Muratorea et al., 2019). 

2.1.1. Função e classificação 

 A embalagem desempenha quatro funções essenciais, que são as seguintes:  

• Proteção – Assegura o transporte, a distribuição e o manuseamento protegendo o género 

alimentício de impactes mecânicos. 

• Conservação – Garante a qualidade e segurança do género alimentício, assegurando um 

tempo de vida útil e reduzindo as perdas por deterioração. 

• Informação – Serve de meio de informação relevante sobre o género alimentício para o 

consumidor, designadamente da informação obrigatória a figurar no rótulo e da informação 

associada ao marketing. 

• Função associada ao serviço ou à conveniência na utilização – Deve assegurar que esta é 

adequada e conveniente para o género alimentício.  
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 As embalagens podem ser classificadas de acordo com a estrutura dos materiais podendo ser 

rígidas, semi-rígidas ou flexíveis ou podem ser classificadas de acordo com o nível de embalagens 

podendo ser primária, secundária e terciária ou de transporte (Poças et al., s.d). 

2.1.2. Resistência à infestação por insetos 

A embalagem varia consideravelmente o seu nível de resistência à infestação por insetos de 

acordo com a sua composição e as suas propriedades mecânicas. As características biológicas das 

diferentes espécies de insetos, tais como o tamanho do corpo, a capacidade de escalada em superfícies 

lisas e a presença de adaptações ao nível das mandíbulas que conferem vantagens na perfuração de 

embalagens, também influenciam o nível de resistência das mesmas (Stejskal et al., 2017). 

Quanto ao modo de embalamento, New e Rees (1988) estudaram o efeito da aplicação de 

vácuo e de um gás inerte em controlo de insetos de produtos armazenados. Segundo este estudo, 

ovos, larvas e adultos de T. castaneum foram retirados de culturas de laboratório mantidas a 27 °C de 

temperatura e 70 % de humidade relativa e foram colocados numa embalagem a vácuo a 0,9 e a 11 

kPa e numa embalagem de atmosfera modificada rica em dióxido de carbono, com 200 g de farinha 

de trigo durante sete dias. Os ovos e as larvas morreram rapidamente em ambas as embalagens. Os 

adultos demonstraram diferentes taxas de sobrevivência na embalagem a vácuo a 0,9 e a 11 kPa, sendo 

que a maior taxa de sobrevivência foi registada no primeiro dia a 11 kPa. No que diz respeito à 

embalagem de atmosfera modificada rica em dióxido de carbono a taxa de sobrevivência no primeiro 

dia foi de 1 %. A utilização de embalagem de atmosfera modificada rica em dióxido de carbono pode 

induzir em T. castaneum taxas de sobrevivência de cerca de 1 % após um dia de exposição e o 

embalamento a vácuo também pode diminuir a taxa de sobrevivência destes insetos (New & Rees, 

1988). 

Quanto ao material, as embalagens de papel e de celofane (polímero natural derivado da 

celulose) estão entre as menos resistentes à penetração de insetos (Scheff, 2016). 

2.1.3. Plásticos não biodegradáveis 

A indústria da embalagem utiliza mais de 30 tipos diferentes de plásticos (polímeros), sendo 

que os mais utilizados são o polietileno, o polipropileno e o polietileno tereftalato (Riudavets et al., 

2007). Na Tabela 1 apresentam-se os polímeros não biodegradáveis mais utilizados em embalagens. 

Uma grande parte destes materiais é passível de ser reciclada 

Em geral, os polímeros apresentados são constituídos por materiais orgânicos obtidos a partir de 

combustíveis fósseis, tais como gás natural, petróleo e carvão. Contudo, na Europa apenas 4-6 % de 

petróleo e gás natural são utilizados para a sua produção (Plastics Europe, 2017). 
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 Podem ser classificados em termoplásticos ou em termoendurecíveis. Os termoplásticos são 

flexíveis e fundem com o aumento da temperatura podendo ser fundidos e moldados várias vezes, 

mantendo as suas propriedades. Os termoendurecíveis, perdem a capacidade de voltarem a fundir, 

mantendo a forma até ao fim da sua vida útil. Podem ainda ser classificados de acordo com o número 

de monómeros que constituem as macromoléculas como homopolímeros ou heteropolímeros. 

 Os plásticos possuem características únicas tanto a nível de versatilidade como de alta 

eficiência de recursos. Deste modo, podem ser considerados materiais-chave nos mais diversificados 

setores, como o da embalagem, da construção civil, do transporte, da energia renovável e da medicina 

(Plastics Europe, 2017). 

Tabela 1 – Polímeros não biodegradáveis utilizados no setor da embalagem e respetivas aplicações 

Fonte: Poças et al., s.d 

Nome Símbolo Aplicações 

Polietileno 

Baixa densidade 

Alta densidade 

 

LDPE 

HDPE 

 

Sacos, revestimento 

Sacos, bandejas, garrafas de leite esterilizados 

Polipropileno PP Taças para gelados e margarinas, embalagens para géneros 

alimentícios sensíveis à humidade 

Policloreto de vinilo PVC Garrafas de óleo alimentar, etiquetagem de garrafas 

Poliestireno PS Copos de iogurtes e gelados, caixas para bolos 

Poliamida PA Embalagem para acondicionamento a vácuo ou atmosfera 

modificada 

Polietileno tereftalato PET Garrafas de água 

Policloreto de vinilideno PVDC Embalagens para produtos termoprocessados 

Policarbonato PC Garrafas reutilizáveis 

 

2.1.4. Polímeros biodegradáveis 

 Os polímeros biodegradáveis são uma alternativa aos convencionais, na medida em que 

permitem reduzir os problemas ambientais provocados pela sua não biodegrabilidade. Dentro da 

classe dos polímeros biodegradáveis, existem materiais de várias origens: (i) origem vegetal e animal 

(biopolímeros como a celulose, amido, pectina, gelatina, quitosano), (ii) origem microbiana (como o 

gelano, os polihidroxialcanoatos), (iii) de monómeros microbianos (o poliácido lático) e de monómeros 

da petroquímica (como a policaprolactona) (Ferreira et al., 2016).  
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A biodegradação de polímeros ocorre por dois mecanismos distintos que são a hidrólise 

biológica e oxidação biológica, dependendo da natureza do polímero e do meio (Franchetti & 

Marconato, 2006). 

 A utilização de biopolímeros na produção de embalagens alimentares é crescente, visto que 

cada vez mais existe uma maior preocupação com a pegada ecológica (Gonzalez, 2016). Deste modo, 

as empresas começam a apostar nestas embalagens uma vez que contribuem para a redução da 

pegada ecológica, ao mesmo tempo que é uma mais valia para a empresa no que diz respeito à 

inovação e à utilização eficiente dos recursos. 

Segundo Brito et al. (2011) dois biopolímeros que apresentam um grande potencial para a 

substituição, em determinadas aplicações, de polímeros provenientes de fontes fósseis, são o amido 

e o poliácido-lático (PLA). Adicionalmente, a celulose, como material natural, renovável e 

biodegradável, é também bastante utilizado para a produção de embalagens biodegradáveis 

(Mohamed et al., 2019). 

A gelatina é geralmente utilizada em películas comestíveis e no revestimento, uma vez que é 

bastante abundante, possui um baixo custo, consegue formar películas com boas propriedades 

mecânicas e é biodegradável (Ghaderi et al., 2019). 

Os plastificantes desempenham um papel importante, permitindo melhorar as propriedades 

mecânicas das películas à base de polissacáridos. A sua adição permite reduzir as forças 

intermoleculares que suavizam a rigidez da estrutura do película e aumentam a mobilidade do 

biopolímero. O plastificante pode ainda impedir a polimerização e a oxidação (Ghaderi et al., 2019). 

As propriedades dos polímeros de base biológica podem variar de forma considerável de 

material para material. Estes biopolímeros, quando comparados com polímeros sintéticos, 

apresentam ainda um custo médio geralmente mais elevado, mas têm uma maior compatibilidade 

ambiental e humana (Mohamed et al., 2019). Contudo quando comparados a plásticos convencionais 

possuem propriedades de resistência, permeabilidade e extensibilidade normalmente inferiores 

(Ghaderi et al., 2019).  

Por esta razão, a mistura de polímeros naturais e sintéticos tornou-se gradualmente uma 

inovação para melhorar a relação entre o custo e o desempenho das películas resultantes (Ghaderi et 

al., 2019). 

2.1.4.1. Poliácido-lático – PLA 

 É um polímero termoplástico constituído por moléculas de ácido lático resultantes da 

fermentação de vegetais ricos em amido pela ação de bactérias. As cadeias de polímero são obtidas 
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com reações de polimerização do ácido lático, normalmente por polimerização por abertura de anel 

na presença de catalisadores metálicos (Figura 1), originando um polímero de maior massa molecular 

que implica melhores propriedades mecânicas. 

 Está disponível na forma rígida ou flexível (Platt, 2006). Segundo NOLAN-ITU Pty Ltd (2002) o 

PLA é frequentemente misturado com amido para aumentar a sua biodegradabilidade e reduzir os 

custos, mas a sua fragilidade é aumentada. De forma a combater esta desvantagem é recorrente 

utilizar plastificantes de baixo peso molecular, como é o caso do glicerol e do sorbitol. 

 É um plástico biodegradável, reciclável mecanicamente e quimicamente, biocompatível, 

bioabsorvível e compostável. A sua degradação ocorre entre seis meses a dois anos, principalmente 

por hidrólise seguida pelo ataque de bactérias sobre os resíduos fragmentados. 

 Segundo Brito et al. (2011) apresenta propriedades mecânicas comparáveis com as dos 

polímeros provenientes de fontes fósseis como elevado módulo de elasticidade. Possui uma boa 

capacidade de processamento, uma alta rigidez permitindo a substituição do poliestireno e do PET em 

algumas aplicações (NOLAN-ITU Pty Ltd, 2002) e resistência ao calor assim como uma boa resistência 

ao impacto (Martins, 2011).  

 Pode ser utilizado numa vasta gama de tecnologias de processamento como é o caso da 

moldagem por injeção ou sopro e da extrusão de películas. Pode ainda ser utilizado na impressão 3D, 

em embalagens para alimentos, garrafas, loiça descartável, canetas e implantes. Apesar de apresentar 

inúmeras vantagens, o facto de o seu custo de produção ser elevado faz com que a sua utilização seja 

reduzida.  

 

 

Figura 1 – Unidade estrutural do polímero de PLA (esquerda) e Polimerização de PLA por abertura de 

anel (direita) 

Fonte: H.J. Lehermeier et al., 2001. 



 
 

7 
 

2.1.4.2. NatureFlex  

 O NatureFlex foi desenvolvido pela empresa asiática Futamura que é líder mundial na 

produção de películas sustentáveis à base de celulose obtida a partir de recursos renováveis, 

geralmente derivada de polpa de madeira de florestas gerenciadas pelo FSC – Forest Stewardship 

Council. É certificado de acordo com a norma europeia EN 13432 – Requisitos para embalagens 

degradáveis por compostagem (Packaging Europe, 2017). 

É compostável industrialmente e a nível doméstico.. Em seis semanas é capaz de se degradar em 

sistemas de compostagem doméstica (Redaktion, 2013) 

 Existem diferentes tipos de películas de NatureFlex, cada um com características e aplicações 

distintas e diversificadas, tais como o não revestido, o semi-permeável, o de barreira, o metalizado e 

o de etiquetas (Tabela 2). 

 As películas de NatureFlex são constituídas por resinas de selagem térmica e por isso possuem 

boas propriedades de barreira a gases e podem ser revestidas de forma a possuir uma barreira à 

humidade de acordo com a sua finalidade (Cohn, sd.). 
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Tabela 2 – Tipo de película de NatureFlex e as respetivas características e aplicações 

Fonte: Futamura 

Tipo de película Características Aplicações 

Não revestido 

Transparente e brilhante 

Altamente permeável ao vapor de água 

Boa barreira a gases 

Características anti-estáticas inerentes 

Embrulhar chocolates e 

bombons 

Película de embalagem de 

queijo 

Pacotes de manteiga 

Sacos 

Semi-permeável 

Semi-permeável à humidade 

Boas propriedades de anti-embaciamento 

Selável a quente 

Possibilidade de impressão 

Excelente barreira a gases 

Embalagem de produtos frescos 

Película de embalagem de 

queijo 

Pacotes de manteiga 

Películas de 

barreira 

Boa barreira à humidade 

Selável a quente 

Adequada para laminação 

Excelente barreira a gases 

Embalagem de café torrado ou 

moído 

Embalagens flexíveis 

Embalagens de chá e batatas 

fritas 

Embalagens de contracetivos 

Metalizado 

Brilhante 

Excelente barreira à transmissão de luz UV 

e Visível 

Excelente barreira à humidade 

Ideal para laminação 

Embalagens de alimentos para 

animais 

Embalagem de café torrado ou 

moído 

Embalagens de chá e batatas 

fritas 

Etiquetas 

Excelente capacidade de impressão 

Alta rigidez 

Altamente brilhante 

Embalagens de batatas fritas 

Embalagens de contracetivos 

Embalagem de produtos frescos 

 

2.1.4.3. Película à base de amido termoplástico comercial (Mater-Bi) 

 O Mater-Bi foi desenvolvido pela empresa italiana Novamont que é líder no setor de 

bioplásticos e é obtido a partir de um conjunto de tecnologias com recurso à utilização de 

componentes de origem vegetal e biodegradáveis.  
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Deve conter pelo menos 70 % de amido (formado por dois tipos de polímeros de glicose, a 

amilose e a amilopectinana) na sua composição e para melhorar as propriedades mecânicas o próprio 

amido é gelatinizado ou modificado quimicamente (Frost, 2010). As propriedades do Mater-Bi 

dependem do teor de amilose (sendo que maiores teores de amilose é favorável), temperatura de 

secagem, espessura da película, tempo e condições atmosféricas (Gonzalez, 2016). 

 É um bioplástico, em forma de grão, totalmente biodegradável e compostável e por isso possui 

certificações de biodegradabilidade e compostabilidade de acordo com as normas europeias e 

internacionais de forma a garantir que a sua biodegradação em ambiente de compostagem industrial, 

compostagem doméstica e biodegradação no solo.  

No que diz respeito às normas europeias o Mater-Bi segue a EN 13432 – Requisitos para embalagens 

degradáveis por compostagem e possui a certificação eLabel! que segue os requisitos da norma ISO 

14020:2000 – Rótulos e declarações ambientais – Princípios gerais e a da norma ISO 14024 – Rótulos 

e declarações ambientais – Rotulagem ambiental tipo I – Princípios e procedimentos. A sua tecnologia 

de produção é verificada através do programa ETV – Environmental Technology Verification. 

 O Mater-Bi pode ser utilizado em diferentes setores como o do retalho, da embalagem da 

restauração e da agricultura (Capuzzi, 2018). 

 As tecnologias de transformação utilizadas são as mesmas utilizadas nos plásticos comuns tal 

como a tecnologia de película tradicional, a extrusão, a termoformação, o revestimento por extrusão 

e laminação, a moldagem por injeção e expansão. 

 A sua utilização é muito diversificada e através das diferentes tecnologias de transformação é 

possível produzir películas biodegradáveis e compostáveis, embalagens alimentares, recipientes 

rígidos ou semi-rígidos, tabuleiros, vasos, talheres, canetas, brinquedos, loiça descartável, produtos de 

higiene pessoal e embalagens que posteriormente podem ser compostos férteis para as plantas.  

 Apesar das diversas aplicações o Mater-Bi apresenta uma característica indesejável que é a 

retrogradação que é responsável pela menor flexibilidade, pela maior fragilidade ao longo do tempo e 

vida útil e pelo reduzido potencial de aplicação (Gonzalez, 2016). 

2.2. Milho 

2.2.1. Origem e Caracterização botânica 

 O milho (Zea mays L.) é um cereal amplamente cultivado e utilizado na alimentação humana e 

animal, julga-se que teve origem na área central do México há cerca de 7500 – 12000 anos atrás. A 

classificação taxonómica do milho encontra-se na Tabela 3. 
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 O maior produtor mundial de milho é os Estados Unidos. 

Tabela 3 – Classificação científica do milho 

Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Liliopsida 

Ordem Poales 

Família Poaceae 

Subfamília  Panicoideae 

Género Zea 

Espécie Z. mays 

 

2.2.2. Colheita e Tecnologia pós-colheita 

 O milho é das culturas mais amplamente difundida e cultivada uma vez que se adapta 

facilmente (Santos, 2006). 

 Entre a colheita e o consumo dos produtos alimentares ocorrem perdas que podem ser 

quantitativas e qualitativas. Deste modo, após a colheita é essencial para reduzir estas perdas a 

implementação duma série de metodologias para garantir a sua conservação e para aumentar o tempo 

de prateleira, garantindo assim a disponibilidade, a qualidade a nível do flavour e valor nutricional. 

 A colheita deve ser feita após a maturação fisiológica de forma a garantir o maior rendimento 

dos grãos, podendo ser feita manual ou mecanicamente.  

 Na pós-colheita podem-se verificar perdas no transporte, no processamento, no 

armazenamento, no embalamento e na comercialização. Antes do armazenamento procede-se à 

limpeza e remoção de alimpaduras (desde metais a sementes estranhas) e de seguida a uma secagem 

e posterior ventilação, para reduzir o teor de água do produto, arrefecer a massa do grão a fim de 

manter o cereal armazenado em boas condições, evitar o desenvolvimento de fungos, a atividade dos 

insetos e a respiração do grão (Santos, 2006).  

 O milho pode ser armazenado em grão ou em espiga. Normalmente é armazenado em grão, 

permitindo assim um armazenamento por um longo período e sem perdas significativas de qualidade, 

sendo geralmente feito em silos ou em armazéns a granel ou ensacado. 

 O armazenamento hermético é uma opção viável que permite eliminar os insetos e impedir o 

desenvolvimento de fungos uma vez que não há renovação do ar e o oxigénio disponível é consumido 
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pelo grão através da sua atividade respiratória (Santos, 2006). A utilização de atmosferas modificadas 

são um meio de proteção ambientalmente sustentável (Riudavets et al., 2009).  

 No armazenamento a granel o teor de água ótimo do milho é de 12,5-13,5 %, enquanto que 

no armazenamento em espiga é de 12,5-18,0 % (Mantovani, s.d.) 

2.2.3. Perdas  

 No processo de produção verificam-se várias perdas em diferentes fases, ocorrendo assim 

perdas durante a pré-colheita, a colheita e na pós-colheita (Santos, 1993). 

Na pré-colheita são verificadas perdas desde a sementeira até à colheita. Estas perdas podem ser 

reduzidas, mas são impossíveis de evitar totalmente uma vez que são afetadas pela qualidade do solo, 

pelo modo de semear e pela distribuição de adubos.  

Na colheita mecânica (8-10 %) as perdas são superiores às da colheita manual (1 %), uma vez que existe 

a probabilidade de causar fraturas no grão e queda durante a colheita (Santos, 2006). 

As perdas pós-colheita verificadas durante o transporte, o processamento, o armazenamento, podem 

atingir 30 %. 

No armazenamento a presença de insetos nos produtos armazenados provoca perdas 

significativas a nível económico para o produtor e para a indústria (Stejskal et al., 2017). Uma vez que 

durante o armazenamento os insetos vão-se alimentando do grão provocando assim vários tipos de 

prejuízos que podem ser quantitativos ou qualitativos, tais como redução de massa, alterações 

bioquímicas, perdas do valor nutricional e perdas do poder germinativo (Barros, 2007). É de realçar 

que na maioria dos casos os prejuízos qualitativos apresentam uma maior notoriedade. 

 Segundo Santos (2006) as perdas de peso decorrentes do ataque de insetos podem alcançar 

15 % dos grãos. 

A União Europeia recolhe anualmente cerca de 300 milhões de toneladas de grãos sujeitos ao 

risco de infestação e contaminação por pragas durante o armazenamento logo após a colheita, o 

transporte, o armazenamento e o processamento em instalações de produção alimentar e de rações 

(Stejskal et al., 2015). 

 Deste modo, para evitar perdas durante o armazenamento é importante garantir que este é 

feito em estruturas adequadas, com dispositivos que permitam um correto arejamento, o grão seja 

mantido a um baixo teor de água, não existam impurezas nos grãos e não se verifique a existência de 

pragas e/ou microrganismos. Segundo Trematerra (2013) para evitar perdas é também importante 

realizar uma correta monitorização de pragas, e um controlo adequado das mesmas. 
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2.2.4. Valor nutricional  

 O milho é um alimento essencial na alimentação humana e animal devido ao seu alto teor de 

hidratos de carbono e lípidos (Paes, 2006). 

 Desta forma, é um alimento bastante versátil, podendo ser consumido de diversas formas. Ou 

seja, este pode ser consumido em grão puro ou como ingrediente de outros produtos sob a forma de 

farinha ou óleo.   

 O grão de milho seco cru é rico em hidratos de carbono e em lípidos, mais precisamente em 

amido (70,3 g/100 g) e em ácidos gordos polinsaturados (2,4 g/100 g), assim como em proteína (9,3 

g/100 g). Possui vários minerais na sua composição sendo que é composto maioritariamente por 

potássio, fósforo e magnésio apresentando valores de 290 mg, 190 mg e 110 mg, respetivamente, por 

100 g. No que diz respeito a vitaminas possui na sua maioria niacina (5,2 mg) que contribui para o 

normal funcionamento do sistema nervoso assim como para o normal funcionamento do metabolismo 

produtor de energia e para a manutenção de uma pele e mucosas normais (Bayer Portugal, sd). 

  A farinha de milho tipo 70 é rica igualmente rica em ácidos gordos polinsaturados, em amido 

e em proteína como o grão de milho seco cru. Contudo, o seu teor de amido é superior ao do grão 

seco cru (75,3 g/100 g) enquanto o teor de ácidos gordos polinsaturados e proteína é inferior. 

Relativamente aos minerais é composta maioritariamente por Potássio, Fósforo e Magnésio em 

quantidades inferiores às existentes no grão de milho seco cru cerca de 50 % à exceção do teor de 

fósforo (100 mg/100 g). 

 O óleo de milho é essencialmente rico em lípidos, mais precisamente em ácidos gordos 

polinsaturados, (25,1 g/100 g). Estes ácidos gordos são essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento do organismo e na resposta a infeções (Candeias, sd). 
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Tabela 4 – Declaração nutricional de grão de milho seco cru, de farinha de milho tipo 70 e de óleo de 

milho por 100 g de porção edível 

Fonte: INSA 

Declaração nutricional 

Por 100 g de porção 

edível 

Alimento 

Grão de milho 

Seco cru 

Farinha de milho 

Tipo 70 
Óleo de milho 

Valor  Unidade Valor Unidade Valor Unidade 

Valor energético 
368 

1560 

kcal 

kJ 

359 

1520 

kcal 

kJ 

896 

3680 

kcal 

kJ 

Lípidos 4,9 g 2,2 g 99,5 g 

Ácidos gordos 4,4 g 2,0 g 91,9 g 

Saturados 0,8 g 0,3 g 13,3 g 

Monoinsaturados 1,4 g 0,6 g 25,1 g 

Polinsaturados 2,4 g 1,1 g 53,5 g 

Hidratos de carbono 70,3 g 75,3 g 0,0 g 

Açúcares 0,0 g 0,0 g 0,0 g 

Amido 70,3 g 75,3 g 0,0 g 

Sal 0,0 g 0,0 g 0,0 g 

Fibra 2,9 g 2,6 g 0,0 g 

Proteína 9,3 g 8,3 g 0,0 g 

Água 11,9 g 13,0 g 0,0 g 

Vitaminas  

Tiamina 0,6 mg 0,4 mg 0,0 mg 

Riboflavina 0,2 mg 0,1 mg 0,0 mg 

Niacina 5,2 mg 3,8 mg 0,0 mg 

Minerais  

Cinza 1,5 g 0,5 g 0,0 g 

Sódio 14,0 mg 1,0 mg 0,0 mg 

Potássio 290,0 mg 120,0 mg 0,0 mg 

Cálcio 14,0 mg 8,0 mg 0,0 mg 

Fósforo 190,0 mg 100,0 mg 0,0 mg 

Magnésio 110,0 mg 46,0 mg 0,0 mg 

Ferro 2,5 mg 0,8 mg 0,0 mg 

Zinco 2,4 mg 1,0 mg 0,0 mg 
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2.2.5. Consumos  

 De acordo com o INE, o consumo humano de cereais per capita (kg/habitante) em Portugal 

tem aumentado de ano para ano sendo que o maior aumento, 3,8 kg/habitante, se verificou no 

período de 2015/2016 (Tabela 5). 

 O trigo é o cereal mais consumido em Portugal, com um consumo por habitante superior a 100 

kg/ano, e verificam-se aumentos anuais no consumo humano per capita.  

 O milho é o segundo cereal mais consumido. Verifica-se um aumento de ano para ano no seu 

consumo, contudo os seus consumos rondam apenas os 12 kg/habitante. 

Tabela 5 – Consumo humano de cereais per capita (kg/habitante) por espécie de cereais 

Fonte: INE – Balanços de aprovisionamento de produtos vegetais 

 
Consumo humano per capita 

(kg/habitante) 

Espécie de cereais 
Ano 

2013/2014 

Ano 

2014/2015 

Ano 

2015/2016 

Ano 

2016/2017 

Ano 

2017/2018 

Total de cereais 121,1 124,5 128,3 129,8 130,8 

Trigo 102,4 105,8 110,0 111,4 111,9 

Centeio 4,3 4,1 3,7 3,6 3,6 

Aveia 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 

Cevada 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Milho 11,9 12,0 12,1 12,2 12,6 

Outros cereais 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

2.3. Armazenamento 

 O armazenamento na indústria alimentar é essencial. Este deve garantir um conjunto de 

atividades e requisitos para a boa conservação das matérias-primas e produtos finais (Machado, 2000), 

de forma a prevenir a ocorrência de riscos e consequentemente de perigos, sem pôr em causa a sua 

integridade e qualidade.   

Segundo Veiga et al. (2012), os agentes de deterioração podem ser classificadas em: 

• Biológicos – Causados por microrganismos tais como bactérias, vírus e parasitas e causados 

por organismos como insetos, fungos, ácaros, roedores e aves. 
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 Os microrganismos são classificados de acordo com o seu risco e a sua difusão, podendo ser 

de risco severo, risco moderado/ alta difusão e risco moderado/ difusão limitada. 

• Químicos – Causados por compostos químicos. 

 Os compostos químicos podem ser produzidos pelo Homem, ou podem ser compostos 

naturais de origem animal ou vegetal tais como os glicosídeos cianogénicos, micotoxinas e ficotoxinas. 

Podem também resultarem de materiais usados em contacto com os alimentos decorrentes da 

migração podendo pôr em risco a saúde do consumidor ou do processamento alimentar. 

 O risco é avaliado segundo os efeitos causados, podendo ser agudo ou crónico.  

Alguns exemplos destes perigos são os metais pesados como o cádmio e o mercúrio, os 

pesticidas, os nitratos e as aflatoxinas. 

• Físicos – Causados pelo aparecimento de objetos estranhos aos géneros alimentícios como por 

exemplo fragmentos de vidro, metal, plástico ou madeira. 

 O tipo de armazenamento é definido de acordo com o tipo de matéria-prima ou o tipo de 

produto acabado segundo as recomendações dos fabricantes descritas no rótulo ou de acordo com o 

grau de perecibilidade do género alimentício. Deste modo, o armazenamento pode ser sob 

congelamento (≤ 0 ºC) impedindo a ação química e enzimática e o crescimento microbiano, sob 

refrigeração (0-10 ºC) durante um tempo limitado ou à temperatura ambiente (Machado, 2000).  

 Durante o período de armazenamento é importante seguir um conjunto de medidas 

preventivas nomeadamente programas de amostragem e monitorização das condições ambientais 

favoráveis ao desenvolvimento dos agentes biológicos (Santos, 2006).  

2.3.1. Fatores de nocividade durante o armazenamento 

 O ecossistema do armazém é afetado por fatores abióticos e bióticos. 

2.3.1.1. Fatores abióticos 

 Os fatores abióticos incluem a temperatura, a humidade relativa, a luz, ventilação e 

condutibilidade térmica do grão.  

 A monitorização dos fatores ambientais (temperatura e a humidade relativa) é fundamental 

para determinar os períodos de maior risco de conservação do cereal. A temperatura regula a atividade 

dos insetos e deve manter-se inferior a 13 ºC, ou superior a 42 ºC, de forma a evitar a temperatura 

ideal para o desenvolvimento das pragas (Lorini, 2015). As baixas temperaturas reduzem a postura de 
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ovos e consequentemente a sua taxa de crescimento (Pires et al., 2007). A humidade relativa do ar, 

deve também estar abaixo dos 65-70 % de forma a reduzir atividade enzimática (Lorini, 2015).  

 Por outro lado, a fraca condutibilidade térmica do cereal torna o processo de manipulação das 

condições ambientais difíceis, mas essenciais para manter o produto fresco e seco e assim evitar a 

atividade dos organismos vivos (Pires et al., 2007).  

A luz e a ventilação também são fatores a considerar uma vez que os armazéns devem ser 

pouco iluminados e ventilados. 

2.3.1.2. Fatores bióticos – Tribolium castaneum 

 Nos fatores bióticos estão incluídos o produto armazenado, os insetos e ácaros, os fungos, os 

roedores e as aves.  

 Segundo Pires et al. (2007) os insetos são um dos principais fatores de nocividade, uma vez 

que além de causarem perdas nos produtos são capazes de criar condições ideais para o 

desenvolvimento e dispersão de fungos produtores de micotoxinas que podem provocar reações 

alérgicas, cutâneas e respiratórias no consumidor.  

 Uma das pragas de insetos mais importantes das farinhas é o T. castaneum, espécie utilizada 

neste trabalho. 

 Tribolium castaneum, Herbst (Coleoptera, Tenebrionidae) é uma espécie cosmopolita 

associada aos produtos armazenados processados, como por exemplo, farinhas. 

Este inseto é considerado uma praga secundária, uma vez que ataca o gérmen do grão quando 

este já se encontra partido. Podem alimentar-se do produto armazenado, e por vezes são observados 

fenómenos de canibalismo, em que os adultos machos canibalizam as pupas e os adultos fêmeas 

canibalizam os ovos (Barros, 2007).  Deste modo, o canibalismo permite reduzir a população de T. 

castaneum em situações de escassez de alimento por um lado, por outro lado, permite a sobrevivência 

da população. 

Segundo Barros (2007) estes insetos transmitem ao produto infestado um odor desagradável 

característico e persistente que se deve à secreção de benzoquinonas. 

Em adultos são coleópteros achatados e ovalados com uma coloração castanha-avermelhada, 

com um comprimento de 2-4 mm e possuem duas depressões transversais na cabeça (Figura 2).  

 A fêmea é capaz de colocar até 150-600 ovos quando submetida a temperaturas entre 25-32 

ºC, uma vez que durante dois meses coloca cerca de 2-11 ovos por dia. Após 2-3 dias a uma 
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temperatura de 35 ºC e uma humidade relativa de 75 % os ovos transformam-se em larvas. Após vinte 

dias tornam-se adultos após passarem por sete a oito instares larvais. Assim, o seu desenvolvimento 

ocorre segundo uma metamorfose completa visto que até surgir o adulto este passa pela fase de ovo, 

larva e pupa (Figura 2). 

 A classificação taxonómica encontra-se na Tabela 6. 

Tabela 6 – Classificação científica do Tribolium castaneum 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Classe Insecta 

Ordem Coleoptera 

Família Tenebrionidae 

Género Tribolium 

Espécie T. castaneum 

 

 

Figura 2 – Fases de desenvolvimento de Tribolium castaneum 

A – larva; B – pupa; C – inseto adulto 
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3. Materiais e métodos 

 Para alcançar os objetivos definidos, o trabalho experimental compreendeu três fases 

distintas.  

I. Caracterização das películas em termo das suas propriedades de barreira ao vapor de 

água e a gases, das suas propriedades higroscópicas e das suas propriedades 

mecânicas. 

II. Reprodução em massa de insetos, T. castaneum, de forma a obter a quantidade 

necessária dos mesmos. 

III. Estudo da resistência das películas escolhidas (shelf-life da embalagem) à espécie de 

insetos selecionada. 

3.1. Caracterização das películas 

 Para a realização deste estudo foram utilizadas três películas biodegradáveis comerciais em 

comparação com as embalagens atualmente usadas, que foram as seguintes: películas de PLA, 

NatureFlex e à base de amido termoplástico (TPS). 

As películas de PLA e NatureFlex foram adquiridas na Triponto. A película de TPS e a 

atualmente usada (não biodegradável) foram oferecidas pela Silvex – Indústria de Plásticos e Papéis, 

S.A. e pela SEAR – Sociedade Europeia de Arroz, S.A., respetivamente. 

3.1.1. Estabilização das películas 

 As películas foram colocadas numa câmara climática (Fitoclima S600 PLH, Aralab, Portugal) 

com um controlador (ClimaPlus 400, Aralab, Portugal) onde se programou um ciclo com dois 

segmentos em que se definiu uma temperatura de 30 ºC e uma humidade relativa de 70 % durante 

pelo menos 24 horas. 

3.1.2. Medição da espessura 

 A espessura de cada película foi medida com recurso a um micrómetro digital (IP54, Mitutoyo, 

Japão).  

 A determinação foi realizada em retângulos de 2 cm por 7 cm, em três pontos distintos de cada 

película. Para cada película foram realizadas dez réplicas, sendo que o valor médio foi utilizado para os 

cálculos. 
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3.1.3. Propriedades higroscópicas 

3.1.3.1. Capacidade de adsorção de vapor de água – isotermas  

 A capacidade de adsorção de vapor de água foi determinada através de um método 

gravimétrico. 

 As películas foram cortadas em quadrados de 4cm por 4cm, fazendo nove réplicas de cada 

película, e pesou-se cada réplica (massa inicial – mi) numa balança analítica (AE 240, Mettler Toledo, 

Suíça).  

 Colocaram-se três réplicas de cada película em cada um dos três exsicadores a 25 ºC (Tabela 

9). Após três semanas retiraram-se as películas e foram pesadas (massa final – mf). De seguida, 

colocaram-se as películas numa estufa (B 30, Memmert, Alemanha) a 60 ºC durante 24 horas, 

transferindo-se para um exsicador com sílica gel durante 72 horas de forma a garantir que toda a 

humidade existente fosse removida e voltou-se a pesar cada uma das réplicas (massa seca – ms).  

 A percentagem de adsorção foi determinada através da seguinte Equação (1): 

(1) Adsorção =  
mf−ms

ms
 × 100 

Tabela 7 – Soluções saturadas utilizadas em cada exsicador 

Exsicador aw Solução saturada 

1 0,231 Acetato de potássio CH3CO2K 

2 0,534 Nitrato de magnésio  Mg (NO3)2 

3 0,901 Cloreto de bário BaCO2.2H2O 

 

3.1.3.2. Capacidade de absorção de água líquida 

 Cortaram-se as películas em quadrados de 4 cm por 4 cm, três réplicas de cada película e 

pesou-se cada réplica (massa inicial – mi) numa balança analítica (AE 240, Mettler Toledo, Suíça). 

 Mediu-se 200 mL de água destilada com o auxílio de uma proveta de 500 ± 5 mL para três 

recipientes e colocaram-se as três réplicas de cada película no interior de cada um, à temperatura 

ambiente. 

 Após 24h retirou-se cada réplica de cada película e limpou-se com papel absorvente de forma 

a retirar qualquer gota que tenha ficado na superfície e pesou-se novamente (massa final – mf). 



 
 

20 
 

 A capacidade de absorção de água líquida corresponde à quantidade de água retida em cada 

película em relação à sua massa inicial, sendo possível determinar a percentagem de absorção a partir 

da seguinte Equação (2): 

(2) Absorção =  
mf−mi

mi
 × 100 

3.1.4. Propriedades de barreira 

3.1.4.1. Permeabilidade ao oxigénio e ao dióxido de carbono 

 Para cada tipo de película foi avaliada primeiramente a permeabilidade ao oxigénio e de 

seguida a permeabilidade ao dióxido de carbono.  

 A instalação experimental utilizada era composta por uma célula em aço inoxidável com duas 

câmaras cilíndricas idênticas separadas pela película em estudo (Figura 3). 

 A permeabilidade foi determinada através da pressurização da câmara de alimentação com o 

gás em estudo até à pressão de 0,7 bar. A pressão em cada câmara foi depois monitorizada ao longo 

do tempo, usando dois transdutores de pressão (Druck PDCR 910, Inglaterra). 

 As medições foram feitas a uma temperatura constante de 30 ºC, utilizando um banho de água 

com termostato de imersão (ED, Julabo, Alemanha). 

 

Figura 3 – Montagem experimental utilizada para medir a permeabilidade a gases 

CA- Câmara de alimentação; CP- Câmara de permeado; TP- Transdutor de pressão; T- Termostato de 

imersão; BG-Garrafa de gás; C-Computador; 

 Os cálculos da permeabilidade foram realizados com os dados de pressão em ambas as 

câmaras através da seguinte Equação (3): 
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Y 

(s/m2) 

(s) 

x 

m 

(m2/s) 

(3)  

1

𝛽
 × 𝑙𝑛

Δ𝑃0

Δ𝑃
=  

𝑡

𝑙
 × 𝑃 

 

Sendo que: 

β – Constante (73,904 m-1) 

Δ𝑃0 – Variação da pressão no tempo 0 (bar) 

Δ𝑃 – Variação da pressão (bar) 

t – Tempo (s) 

l – Espessura da película (m) 

P – Permeabilidade da película (m2/s) 

 O valor do parâmetro β foi calculado previamente usando uma membrana (PDMS, Shielding 

Solutions) com uma permeabilidade a azoto conhecida (P=2,075×10−10 m2/s). 

Representando Y em função de X, através da equação da reta foi possível determinar a permeabilidade 

pela multiplicação do declive da reta (m) pela espessura da película (l). 

3.1.4.2. Permeabilidade ao vapor de água 

 A permeabilidade ao vapor de água foi determinada através de um método gravimétrico 

(Figura 4). 

 Começou-se por recortar quatro círculos com 5 cm de diâmetro, de cada uma das películas. 

previamente estabilizadas de acordo com o procedimento descrito no ponto 3.1.1. 

 Retiraram-se as quatro réplicas de cada uma das películas da câmara climática e colocaram-se 

num exsicador com sílica gel de forma a estabilizar, durante 30 minutos.  

 Cada uma das réplicas foi selada com silicone para vidro científico esmerilado no topo de uma 

placa de Petri com 5 cm de diâmetro, contendo 9 mL de uma solução salina de nitrato de potássio, 

com um aw de 0,936. 

 Cada placa de Petri foi pesada já com a solução salina e com a película e colocado no interior 

de um exsicador com uma solução salina de nitrato de magnésio hexa-hidratado, com um aw de 0,534, 

previamente equipado com um ventilador compacto (4650 NWR, ebm-papst, Alemanha), que 
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Ventilador compacto 

Placa de Petri com 9 mL de 

nitrato de potássio 

Solução salina de nitrato de 

magnésio hexa-hidratado 

promoveu a circulação do ar dentro do exsicador minimizando assim a resistência à transferência de 

massa acima da película produzida pela camada de ar (Alves et al., 2010). 

 O fluxo de vapor de água foi determinado através da pesagem das placas de Petri com a 

solução salina e com a película em intervalos de duas horas, até se obterem no mínimo quatro 

medições. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Montagem experimental utilizada para medir a permeabilidade ao vapor de água 

 O cálculo da permeabilidade foi realizado através da seguinte Equação (4): 

(4) 𝑊𝑉𝑃 =  
𝑁𝑤𝑓 × 𝛿

𝑃𝑤2− 𝑃𝑤3
 

Sendo que: 

WVP – Permeabilidade ao vapor de água (mol.m/m2sPa) 

Nwf – Fluxo de vapor de água através da película, medido experimentalmente (mol/m2s) 

δ – Espessura da película (m) 

Pw – Pressão parcial do vapor de água (Pa) 

 O fluxo de vapor de água transferido ao longo do ensaio está esquematizado na Figura 5. 
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Figura 5 – Representação esquemática do processo de transferência de vapor de água através da 

película (adaptado de Alves et al., 2010) 

 Para chegar ao cálculo final da permeabilidade ao vapor de água pela equação descrita 

anteriormente foi necessário realizar vários cálculos auxiliares como os que estão discriminados de 

seguida. 

 O Nwf calcula-se da seguinte forma: 

𝑁𝑤𝑓  =  
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

18 ×  𝐴 ×  60 
  

 Sendo Pw2 dado por:  

𝑃𝑤2 =  P – (P – 𝑃𝑤1)  ×  exp [
𝑁𝑤𝑓  ×  𝑅 ×  𝑇 ×  𝑧

𝑃 × 𝐷𝑤 − 𝑎𝑖𝑟
] 

 e Pw3 calculado por: 

%𝐻𝑅 =  
𝑃𝑤3

𝑃∗𝑤
 ×  100 

 Pw1 calcula-se da seguinte forma:  

𝑃𝑤1  =  𝑎𝑤  × 𝑃∗𝑤 

 e o valor de P*w é obtido através da seguinte equação: 

 𝑃∗𝑤 =  exp [23,2 − 
3816,4

𝑇 −  46,1
] 

Sendo que: 

Qevap – Massa de água evaporada por unidade de tempo ao longo do ensaio (g/min)  

A – Área da película (𝜋𝑟2= 1,9635×10−4) 
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P – Pressão atmosférica (1×105 𝑃𝑎) 

R – Constante dos gases perfeitos (8,314 J/molK) 

T – Temperatura média durante o ensaio (K) 

z – Espessura do ar estagnado, ou seja, distância da fase líquida à película (0,006 m) 

Dw-air – Coeficiente de difusão de vapor de água em ar (2,66×10−5 m2/s) 

HR – Humidade relativa média durante o ensaio (%) 

P*w – Pressão do vapor de água quando pura (Pa)  

aw – Atividade da água da solução salina de nitrato potássio (0,936) 

3.1.5. Propriedades mecânicas 

3.1.5.1. Teste de tensão axial 

 Recortou-se as películas em retângulos de 2 cm por 7 cm, efetuaram-se dez réplicas de cada 

película. 

 O teste de extensão foi realizado num texturómetro (TA.XT.plus, Stable Micro System, Reino 

Unido). Fixou-se cada réplica pelas extremidades a uma sonda de garras de tração e efetuou-se o teste 

a uma velocidade constante de 0,50 mm/s até à rutura da película. 

 A realização deste teste permitiu obter a força exercida em função da distância percorrida e 

do tempo, permitindo assim calcular a força na rutura e a deformação na rutura. 

A tensão na rutura corresponde à força exercida sobre a área de secção reta da película, no 

momento da rutura, sendo calculada pela seguinte Equação (5): 

(5) 𝜎 =  
𝐹

𝑆
 

Sendo que: 

𝜎 – Tensão na rutura (Pa) 

F – Força na rutura (N) 

S – Área da secção reta da película (m2) 

 A área da secção reta da película é calculada da seguinte forma: 

𝑆 =  𝑇ℎ ×  𝑙𝑖 
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Th – Espessura da película (m) 

li – Comprimento inicial da película (0,05 m) 

A deformação na rutura é calculada da seguinte forma:  

𝜀 =  
𝑙𝑓 −  𝑙𝑖

𝑙𝑖
 ×  100 

Sendo que: 

𝜀 – Deformação na rutura 

li – Comprimento inicial da película (50 mm) 

lf – Comprimento final da película (mm) 

 O módulo de Young obtêm-se representando a tensão em função da deformação, indicando a 

resistência da película à deformação na zona elástica, sendo calculado pela seguinte Equação (6): 

(6) 𝐸 =  
𝜎

 

E – Módulo de Young (Pa) 

𝜎 – Tensão na rutura (Pa) 

𝜀 – Deformação na rutura 

3.1.5.2. Teste de perfuração 

 Recortaram-se as películas em quadrados de 3 cm por 3 cm, efetuaram-se dez réplicas de cada 

película. 

 O teste de perfuração foi realizado num texturómetro (TA.XT.plus, Stable Micro System, Reino 

Unido). Fixou-se cada réplica numa plataforma com um orifício central com 10 mm de diâmetro. O 

teste foi realizado a uma velocidade constante de 1 mm/s, usando uma sonda cilíndrica com 2 mm de 

diâmetro, até à perfuração da película. 

 A realização deste teste permitiu obter a força exercida durante a perfuração em função da 

distância percorrida pela sonda e do tempo, permitindo assim calcular a força de perfuração e 

consequentemente obter a tensão de perfuração.  

 A tensão de perfuração corresponde à força exercida sobre a área de secção reta da sonda, no 

momento da perfuração da película, sendo calculada pela seguinte Equação (7): 

(7) 𝜎 =  
𝐹

𝑆
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Sendo que: 

𝜎 – Tensão de perfuração (Pa) 

F – Força de perfuração (N) 

S – Área da secção reta da sonda (3,14× 10−8 m2) 

 A deformação corresponde ao alongamento que a película sofre até à sua perfuração, sendo 

calculada da seguinte forma: 

𝜀 =  
𝑙𝑓 −  𝑙𝑖

𝑙𝑖
  

Sendo que: 

𝜀 – Deformação 

li – Comprimento inicial da película (5 mm) 

lf – Comprimento final da película (mm), calculado da seguinte forma (Figura 6):  

𝑙𝑓 =  √𝑙𝑖2  + 𝑑2 

d – Distância percorrida pela sonda até perfurar a película (mm) 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema representativo do cálculo da deformação na rutura num ensaio de perfuração 

 O módulo de Young obtêm-se através dos gráficos da tensão de perfuração em função da 

deformação, sendo calculado pela seguinte Equação (8): 

(8) 𝐸 =  
𝜎

 

Sendo que: 

E – Módulo de Young (Pa) 

𝜎 – Tensão de perfuração em (Pa) 

𝜀 – Deformação 
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4. Resistência das películas – Shelf-life da embalagem 

4.1. Reprodução em massa de insetos 

 Com recurso a insetos adultos descendentes de larvas de T. castaneum há menos de cinco 

anos existentes no Laboratório de Entomologia do Instituto Superior de Agronomia iniciou-se o 

processo de reprodução em massa. 

Estas culturas foram mantidas com recurso a um substrato alimentar à base de farinha de trigo 

juntamente com levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, numa proporção de 95:5 

respetivamente. Todas as culturas foram colocadas numa estufa (Binder GMB, Alemanha) a 25 ºC. 

 Com o auxílio de um mini aspirador capturou-se insetos já adultos com o intuito de os colocar 

em contacto com várias amostras de 100g do substrato alimentar, farinha de milho amarelo, para 

reprodução em massa. De seguida foi colocado um papel de filtro no interior de cada um dos frascos 

de vidro de modo a facilitar a captura de insetos nas próximas fases. Os frascos de vidro foram tapados 

com cambraia branca e um elástico e foram colocados na estufa a 25 ºC.  

 Após 15 dias começaram-se a recolher as larvas que eclodiram para novos frascos de vidro 

com o substrato alimentar, de forma a garantir que os insetos usados nos ensaios eram adultos com 

cerca de uma semana de idade e foram colocados numa câmara climática (Fitoclima S600 PLH, Aralab, 

Portugal) a uma temperatura de 30 ºC e uma humidade relativa de 70 %.  

É de referir que os insetos adultos que deram origem a estas larvas foram colocados em novos frascos 

com o substrato alimentar e colocados novamente na estufa a 25 ºC de forma a ser possível repetir 

todo o processo ao final dos próximos 15 dias, assim sucessivamente.  

4.2. Preparação do cereal para os ensaios de Shelf-life da embalagem 

 Usou-se milho amarelo, que foi cedido pelo produtor Francisco Chia, Lisboa. Este foi 

transportado diretamente da colheita tendo sido apenas seco de forma a evitar que qualquer outro 

tipo de tratamento afetasse a proliferação de insetos. 

 Para dar início ao processo de moagem começou-se por colocar os grãos de milho amarelo 

inteiros num moinho de cruzeta de impacto (Retsch, Alemanha) de forma a obter uma granulometria 

mais ao menos grosseira que em pequenas quantidades foram transferidos para a Bimby (TM31, 

Alemanha).  

 Na Bimby colocou-se cerca de 100 g de milho moído de cada vez de forma a evitar o 

sobreaquecimento da mesma, sendo que se utilizou a velocidade 5 durante vinte segundos passando 

para a velocidade 7 durante vinte segundos e terminando na velocidade 9 durante sessenta segundos. 
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 Após terminar este processo, a farinha de milho amarelo foi pesada numa balança digital 

(PB3000, Mettler Toledo, EUA) para frascos de vidro que foram tapados com cambraia branca e um 

elástico. 

4.3. Determinação do teor de humidade da farinha 

 Para determinar o teor de humidade na farinha recorreu-se a uma balança medidora de 

humidade (PMB 202, Adam, Reino Unido). Esta permite medir a humidade em cerca de dez minutos, 

por aquecimento da amostra a 130 ºC, simulando o processo de secagem numa estufa. 

 Realizou-se a medição em amostras com cerca de 5 g. Para cada amostra foram realizadas três 

réplicas, no início e no final dos ensaios de shelf-life.  

 A farinha inicialmente apresentava um teor de água de 9,02 ± 0,38 m/m. 

4.4. Determinação da atividade da água (aw) da farinha 

 De forma a verificar se o aparelho de medição estava devidamente calibrado recorreu-se à 

utilização de soluções salinas saturadas com aw conhecido, tabelados de acordo com AquaLab by 

DECAGON (Anexo I), de cloreto de sódio (NaCl), cloreto de lítio (LiCl) e carbonato de potássio (K2CO3), 

a 20 ºC. 

 Para realizar medição dos valores de aw da farinha usou-se um medidor HygroLab C1 (Rotronic, 

USA), com temperatura controlada usando um banho de água a 20 ± 2 ºC (T150 E, Brabender, Reino 

Unido),  

 Foram analisadas três réplicas para cada amostra, no início e no final dos ensaios de shelf life. 

 A farinha inicialmente apresentava um aw de 0,57 ± 0,004. 

4.5.  Delineamento experimental 

 O estudo da Shelf-life da embalagem incluiu dois ensaios, ambos usando as seguintes películas: 

não biodegradável e películas de PLA, NatureFlex e TPS (Figura 7): 
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Figura 7 – Delineamento experimental para os dois ensaios. 

n – Número de insetos no estado adultos de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de 

idade dentro ou fora das embalagens, nos ensaios de perfuração por saída e por entrada, 

respetivamente 

 Ensaio de perfuração por saída – Embalaram-se 50 g de farinha de milho amarelo com as 

diferentes películas, e para cada película, adicionaram-se diferentes densidades populacionais de T. 

castaneum (n=20, 40 ou 60) (Figura 8). Cada embalagem foi colocada no interior de um frasco de vidro, 

tapado com cambraia branca e um elástico. 

Efetuaram-se observações diárias até ao aparecimento da primeira perfuração e registos diários 

durante um período de quinze dias após a primeira perfuração, até que fossem registadas dez 

perfurações em cada embalagem. O número de adultos capturados fora da embalagem foi também 

contabilizado. É de realçar que os adultos que estavam fora de cada embalagem eram colocados num 

eppendorf de forma a evitar que estes fizessem novas perfurações para voltar para o interior da 

embalagem. 

Embalagens 

(50 g)

Não biodegradável

Tratamento 1

n=20

[5 réplicas]

Tratamento 2

n=40

[5 réplicas]

Tratamento 3

n=60

[5 réplicas]

PLA

Tratamento 1

n=20

[5 réplicas]

Tratamento 2

n=40

[5 réplicas]

Tratamento 3

n=60

[5 réplicas]

NatureFlex

Tratamento 1

n=20

[5 réplicas]

Tratamento 2

n=40

[5 réplicas]

Tratamento 3

n=60

[5 réplicas]

TPS

Tratamento 1

n=20

[5 réplicas]

Tratamento 2

n=40

[5 réplicas]

Tratamento 3

n=60

[5 réplicas]
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Figura 8 – Exemplo das embalagens de cada película (A– Não biodegradável; B– PLA; C– NatureFlex; 

D– TPS) com 50 g de farinha de milho amarelo infestado com Tribolium castaneum (Ensaio de 

perfuração por saída) 

 Ensaio de perfuração por entrada – Embalaram-se 50 g de farinha de milho amarelo com as 

diferentes películas, e de seguida cada embalagem foi colocada no interior de um frasco de vidro em 

conjunto com o número de insetos adultos definido (n= 20, 40 ou 60) e o frasco foi tapado com 

cambraia branca e um elástico (Figura 9). 

Efetuaram-se observações diárias até ao aparecimento da primeira perfuração e registos diários 

durante um período de quinze dias após a primeira perfuração, até que fossem registadas dez 

perfurações em cada embalagem. O número de adultos fora da embalagem foi também contabilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplo das embalagens de cada película (A– Não biodegradável; B– PLA; C– NatureFlex; 

D– TPS) com 50 g de farinha de milho amarelo no interior de um frasco de vidro com Tribolium 

castaneum no exterior das embalagens (Ensaio de perfuração por entrada) 

A D C B 

A B C D 
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 Cada embalagem possuía 12 cm de comprimento e 7 cm de largura. As embalagens de PLA, de 

NatureFlex e a não biodegradável foram seladas com um selador térmico (Sealmaster 420, Audion 

Elektro, Reino Unido). Por sua vez, as embalagens de TPS foram seladas com fita cola uma vez que o 

selador de impulso utilizado nas restantes embalagens cortava e queimava a mesma devido à sua 

espessura fina assim como à sua fragilidade.  

 Em ambos os ensaios procedeu-se à incubação durante um mês numa câmara climática 

(Fitoclima S600 PLH, Aralab, Portugal) com um controlador (ClimaPlus 400, Aralab, Portugal) onde se 

programou um ciclo com dois segmentos em que se definiu uma temperatura de 30 ºC e uma 

humidade relativa de 70 %. 

4.5. Teor de oxigénio e dióxido de carbono na embalagem 

  O teor de oxigénio e de dióxido de carbono foi determinado no final dos ensaios, e apenas nas 

embalagens em que não se registaram perfurações feitas pelos insetos. 

 A sua medição foi efetuada através de um medidor de oxigénio e dióxido de carbono 

(CheckMate 9900, PBI-Dansensor, Dinamarca).  

 Antes da medição da atmosfera de cada embalagem, realizou-se medição do ar atmosférico 

de forma a garantir que a leitura não era influenciada pela leitura anterior, sendo que o teor de 

oxigénio e de dióxido de carbono deve ser cerca de 21 % e 0 %, respetivamente. 

 Para a medição da atmosfera de cada embalagem, perfurou-se a película com a agulha, e com 

o dedo pressionou-se sobre a agulha e a perfuração durante a análise para evitar a mistura de ar 

interno e externo. A agulha possui um filtro com 5 µm de diâmetro de poro, e quando se efetua a 

leitura o medidor aspira cerca de 4 mL de gás. 

4.6. Redução de massa 

 O conteúdo de cada réplica de cada embalagem foi pesado numa balança digital (PB3000, 

Mettler Toledo, EUA) após se retirar os insetos e se registar o número de adultos vivos e mortos.  

 A redução de massa foi calculada através da seguinte Equação (9): 

(9) 𝑅𝑀 =  (
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
) ×  100 

Sendo que: 

RM – Redução de massa (%) 

mi – Massa inicial (50 g) 
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mf – Massa final (g) 

 Através do número de adultos vivos e mortos foi possível determinar a taxa de natalidade e a 

taxa de mortalidade. 

 A taxa de natalidade foi determinada através da seguinte Equação (10): 

(10)  𝑇𝑁 =  
𝑁

𝑃𝑇
 ×  100 

Sendo que: 

TN – Taxa de natalidade (%) 

N – Natalidade, número de adultos emergidos 

PT – População total, número de adultos vivos e mortos 

 A taxa de mortalidade foi determinada através da seguinte Equação (11): 

(11) 𝑇𝑀 =  
𝑀

𝑃𝑇
 ×  100 

Sendo que: 

TM – Taxa de mortalidade (%) 

M – Mortalidade, número de adultos mortos 

PT – População total, número de adultos vivos e mortos 

4.7. Análise estatística 

 Os dados resultantes da avaliação das caraterísticas das diferentes películas (fase I) e da 

resistência dessas mesmas películas ao ataque por insetos (fase III) foram analisados quanto aos 

pressupostos de homogeneidade de variâncias (teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett) e 

normalidade dos resíduos (teste de normalidade de Shapiro-Wilk) para determinação da análise 

subsequente de comparação dos valores de cada película para as diferentes variáveis dependentes. A 

hipótese nula que foi colocada foi da não existência de diferenças entre as diferentes películas quanto 

às suas características e à perfuração por insetos. Quando os pressupostos foram respeitados (para 

um nível de significância p >0,05, em ambos os testes referidos), optou-se por analisar a hipótese nula 

através de uma análise de variância com um fator (ANOVA), seguida do teste de Tukey para 

comparação de médias, no caso de os resultados da ANOVA serem significativos (para p <0,05). Esta 

análise foi utilizada apenas para os dados de permeabilidade ao vapor de água. Perante dados com 

uma distribuição não normal (para p <0,05, em um ou em ambos os testes de pressupostos referidos 



 
 

33 
 

acima), foi efetuado um teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparação múltipla de Wilcoxon, 

no caso de os resultados do Kruskal-Wallis serem significativos (para p <0,05). Todas as análises foram 

efetuadas com o programa R version 3.4.1. 

 Todos os resultados estatísticos encontram-se discriminados em anexo (Anexo VI-VIII e X-XII). 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Caracterização das películas 

5.1.1. Medição da espessura  

 A espessura média de cada película encontra-se na Tabela 8.  

Tabela 8 – Espessura (mm) das diferentes películas utilizadas em estudo (Não biodegradável, PLA, 
NatureFlex, TPS) 

Espessura (mm) ± desvio padrão (%) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

0,057 ± 0,001 0,033 ± 0,002 0,033 ± 0,001 0,008 ± 0,001 

 

5.1.2. Propriedades higroscópicas 

5.1.2.1. Capacidade de adsorção de vapor de água – isotermas 

 Os resultados obtidos para as diferentes películas estão indicados na Tabela 9. É possível 

verificar que todas as películas à exceção da película de NatureFlex apresentam uma adsorção de vapor 

de água de 0 % nas diferentes soluções saturadas. 

 A película de NatureFlex apresenta uma maior capacidade de adsorção, quando comparada 

com as outras películas. Esta capacidade aumenta com o valor de aw, apresentado um valor de cerca 

de 42 % em contacto com a atmosfera da solução saturada de cloreto de bário (aw 0,901). Estes 

resultados podem ser devidos ao facto desta película ser constituída à base de celulose, sendo assim 

capaz de se ligar à água disponível através de ligações de hidrogénio. 

 Relativamente à película não biodegradável, esta apenas registou uma adsorção de vapor de 

água na solução saturada de nitrato de potássio. Este resultado deve-se ao facto de apenas uma das 

repetições ter registado uma adsorção de 0,13 % enquanto que as restantes registaram uma adsorção 

de 0 % (Anexo II). 
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Tabela 9 – Capacidade de adsorção de água (%) das diferentes películas (não biodegradável, PLA, 

NatureFlex e TPS) 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. Capacidade de absorção de água líquida 

 Os resultados obtidos para as diferentes películas estão indicados na Tabela 10.  Seria 

expectável que a película não biodegradável não absorvesse água, uma vez que é usualmente utilizada 

para embalar os mais variados tipos de géneros alimentícios de forma a conservá-los e a evitar a sua 

deterioração. De facto, o valor apresentado (1,80 %) é bastante baixo e deve-se ao facto de apenas 

uma das repetições ter registado uma absorção de 5,39 % (Anexo III). 

 Sendo a película de PLA hidrofóbica, seria esperada uma absorção também muito baixa, o que 

se veio a verificar, com um valor fora do limite de deteção do método (aproximadamente 0 %).  

 A película de NatureFlex foi a que registou uma maior absorção de água, cerca de 36 %. Para 

que esta absorção fosse diminuída seria necessário aplicar um revestimento na mesma, de forma a 

permitir minimizar a deterioração do género alimentício e consequentemente um aumento do tempo 

de vida útil do mesmo. 

 A película de TPS registou uma absorção inferior a 1 %. Apesar de ser uma película à base de 

amido, este valor de absorção de água negligenciável pode ser devido ao grau de hidrofobicidade 

introduzido pelos restantes componentes da sua formação (óleos vegetais, por exemplo) e pelo facto 

de apenas uma das repetições ter registado uma absorção de 0,53 % enquanto que as restantes 

registaram uma absorção de 0 % (Anexo III). 

 

 

 

 

 Adsorção ± desvio padrão (%) 

Película 
Acetato de potássio 

aw 0,231 

Nitrato de magnésio 

aw 0,534 

Cloreto de bário 

aw 0,901 

Não biodegradável 0,00 ± 0,00 0,04 ± 0,08 0,00 ± 0,00 

PLA 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

NatureFlex 3,29 ± 0,19 9,57± 0,06 41,52 ± 0,55 

TPS 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
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Tabela 10 – Absorção de água (%) das diferentes películas (não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) 

Película Absorção ± desvio padrão (%) 

Não biodegradável 1,80 ± 3,11 

PLA 0,00 ± 0,00 

NatureFlex 36,23 ± 0,79 

TPS 0,18 ± 0,31 

 

5.2. Propriedades de barreira 

5.2.1. Permeabilidade ao oxigénio e ao dióxido de carbono 

 Os resultados obtidos para a permeabilidade ao oxigénio e ao dióxido de carbono nas 

diferentes películas estão indicados na Tabela 11.  

 Em todas as películas, à exceção da película não biodegradável os valores de permeabilidade 

ao oxigénio foram superiores aos da permeabilidade ao dióxido de carbono. A permeabilidade ao 

oxigénio registou valores entre 2,97x10-16 e 1,76x10-13 m2/s, enquanto que a permeabilidade ao dióxido 

de carbono registou valores entre 3,04x10-15 e 1,74x10-13 m2/s.  

 De acordo com Gontard et al. (1996) a permeabilidade de uma película a um gás depende de 

vários fatores, como da natureza do gás, da estrutura e espessura do material, da temperatura e da 

humidade relativa no caso de se tratar de uma película à base de materiais hidrofílicos. Os resultados 

podem também ser influenciados pelos métodos de determinação utilizados assim como pelo 

equipamento utilizado (Gonzalez, 2016). Estes fatores podem explicar pelo menos parcialmente as 

discrepâncias entre os valores obtidos por outros autores e os valores obtidos neste trabalho. 

  A película de TPS foi a que registou os maiores valores de permeabilidade de oxigénio e 

dióxido de carbono, com valores de permeabilidade de cerca de 1,7x10-13 m2/s. No entanto, segundo 

Baldwin et al. (1995) as películas constituídas à base de polissacarídeos, geralmente, apresentam boas 

propriedades de barreira a gases quando expostos a baixa humidade relativa. Apesar de os valores 

obtidos serem os maiores de entre as películas estudadas, estes continuam a ser valores que indicam 

um boa barreira a gases. 

 A película de NatureFlex registou valores intermédios de permeabilidade para ambos os gases, 

em relação às restantes películas em estudo. Segundo a empresa produtora Futamura, esta possui 

boas propriedades de barreira a gases pelo facto de ser constituída por resinas de selagem térmica em 

cada um dos lados.  
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 Segundo o estudo realizado por Lehermeier et al. (2001), películas de PLA a 25 ºC 

apresentaram uma permeabilidade ao oxigénio de 3,3x10-10 m2/s e ao dióxido de carbono de 1,2x10-10 

m2/s. As películas de PLA deste trabalho registaram valores muito inferiores, e os menores valores de 

permeabilidade de ambos os gases comparativamente às restantes películas estudadas. Deste modo, 

a película de PLA investigada no âmbito deste trabalho é uma boa barreira a gases aumentando assim 

a sua potencialidade para substituição das embalagens comercialmente usadas. 

  Segundo Gontard et al. (1996), a natureza hidrofílica da película explica a alta permeabilidade 

ao oxigénio e ao dióxido de carbono. Deste modo, a película de NatureFlex e de TPS poderiam diminuir 

a sua permeabilidade aos gases através da adição de componentes lipídicos à composição da película 

de forma a melhorar a sua aplicabilidade no que diz respeito ao setor da embalagem.  

Tabela 11 – Permeabilidade ao oxigénio e ao dióxido de carbono (m2/s) das diferentes películas (não 

biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) 

 
Permeabilidade 

(m2/s) 

Película Oxigénio Dióxido de carbono 

Não biodegradável 1,33x10-15 3,04x10-15 

PLA 2,97x10-16 1,22x10-15 

NatureFlex 4,21x10-14 2,37x10-14 

TPS 1,76x10-13 1,74x10-13 

 

5.2.2. Permeabilidade ao vapor de água 

 Os resultados obtidos para a permeabilidade ao vapor de água das diferentes películas estão 

indicados na Figura 10.  

 De acordo com Henrique et al. (2007), a permeabilidade ao vapor de água pode estar 

diretamente relacionada com a quantidade de grupos hidroxilos (–OH) nas moléculas das películas e é 

afetada significativamente pelas condições ambientais. 

 Segundo Han e Aristippo (2005), a permeabilidade ao vapor de água da maioria das películas 

à base de materiais biodegradáveis é geralmente maior do que a das películas de plásticos comuns. 

Deste modo, seria espectável que a película não biodegradável não fosse a mais permeável, contudo 

os resultados obtidos neste estudo contrariam esta expectativa, pois esta película demonstrou uma 

permeabilidade ao vapor de água superior comparativamente às restantes películas estudadas, com 

uma permeabilidade de 2,77x10-15 mol.m/m2sPa. 
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 A película de TPS registou o valor de permeabilidade ao vapor de água mais elevado a seguir 

ao registado pela película não biodegradável, assim, a diferença entre estas duas películas não foi 

considerada significativa. Estudos anteriores afirmam que as películas à base de polissacáridos, devido 

à sua natureza hidrofílica, são barreiras fracas ao vapor de água (Lacroix, 2009; Vieira et al., 2011). Os 

resultados obtidos estão de acordo, uma vez que a película de NatureFlex e de TPS registaram valores 

de permeabilidade próximos. 

 Segundo o estudo realizado por Bao et al. (2006), o PLA constitui uma barreira fraca ao vapor 

de água. Contudo, no presente estudo, a película de PLA registou o menor valor de permeabilidade, o 

que demonstra que esta película será uma melhor barreira ao vapor de água, comparativamente às 

restantes películas analisadas. Deste modo, as características desta película reforçam a sua potencial 

aplicabilidade no setor da embalagem, de acordo com o parâmetro de permeabilidade ao vapor de 

água, sendo capaz de evitar que a humidade relativa do ar consiga deteriorar o género alimentício e 

de garantir uma boa conservação do mesmo. 

 De acordo com a análise estatística realizada (Anexo IV), verificaram-se diferenças 

significativas entre a película não biodegradável e: NatureFlex (p= 0,016) e PLA (p= 0,025). Estas 

diferenças devem-se à alta permeabilidade registada pela película não biodegradável, como já foi 

referido anteriormente. Por sua vez a película de PLA e de NatureFlex não apresentam diferenças 

significativas entre si. 

  

Figura 10 – Permeabilidade ao vapor de água (mol.m/m2sPa) das diferentes películas (não 

biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS)                                                                                               

NOTA: Letras iguais não diferem estatisticamente 
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5.3. Propriedades mecânicas 

5.3.1. Teste de tensão axial 

Não foi possível realizar o teste de tensão axial à película não biodegradável, dado que possui 

uma resistência mecânica acima da capacidade do texturómetro usado.  

Na Tabela 12 estão apresentados os resultados obtidos no teste de tensão axial para a tensão 

de rutura, a deformação na rutura e o respetivo Módulo de Young. 

 É possível verificar, pela observação da Tabela 12, que relativamente à tensão na rutura a 

película de NatureFlex foi a que registou a maior força exercida sobre a área da secção reta da película 

na rutura da mesma, superior cerca de 10 MPa relativamente às restantes películas em estudo. Deste 

modo, verificou-se uma diferença significativa desta película relativamente às películas de PLA (p< 

0,05) e de TPS (p= 0,002). 

A película de PLA e a película de TPS não apresentaram diferenças significativas entre si no que diz 

respeito à tensão na rutura (p= 0,105; Anexo V). 

 No que diz respeito à deformação na rutura verifica-se que a película de TPS foi a película com 

maior deformação, demonstrando assim ser bastante elástica e flexível. 

Todas as películas apresentam diferenças significativas entre si, para um nível de significância de 0,05 

(Anexo V). 

 O módulo de Young obtêm-se através da tensão em função da deformação elástica, indicando 

a resistência da película à deformação (Figura 11). Através da observação da Tabela 12 é possível 

verificar que a película de NatureFlex foi a que registou o maior módulo de Young. A película de TPS 

apresenta uma resistência à deformação elástica muito inferior às restantes, registando valores 

significativamente menores de módulo de Young, relativamente às películas de NatureFlex e de TPS (p 

<0,005 em ambos os casos). Já as películas de PLA e de NatureFlex não foram consideradas 

estatisticamente diferentes quanto a este parâmetro (p= 0,971; Anexo V). 
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Tabela 12 – Tensão na rutura (MPa), deformação na rutura e módulo de Young (MPa) das diferentes 

películas (PLA, NatureFlex e TPS) com respetivo desvio padrão e análise estatística (A.E) 

determinadas no teste de tensão axial 

Película Tensão de rutura 
(MPa) 

A.E Deformação na rutura A.E Módulo de Young 
(MPa) 

A.E 

PLA 24,25 ± 2,47 a 0,36 ± 0,54 a 135,67 ± 75,91 a 

NatureFlex 34,26 ± 3,44 b 0,25 ± 0,04 b 140,67 ± 13,41 a 

TPS 22,50 ± 9,59 a 1,64 ± 0,18 c 13,71 ± 5,31 b 

NOTA: Letras iguais não diferem estatisticamente 

 

Figura 11 – Curvas típicas de tensão-deformação das diferentes películas (PLA, NatureFlex e TPS) no 

teste de tensão axial 

5.3.2. Teste de perfuração 

Na Tabela 13 estão apresentados os resultados obtidos no teste de perfuração para a tensão 

de rutura, a deformação na rutura e o respetivo Módulo de Young. 

Relativamente à tensão na rutura, verificou-se que a película não biodegradável apresentou a 

maior força exercida sobre a área da secção reta da sonda no momento da sua perfuração. Este 

resultado indica uma elevada resistência à perfuração (Tabela 13). Por sua vez, a película de TPS 

registou o menor valor, cerca de 1256 MPa inferior em relação à película não biodegradável. 

Devido à disparidade de valores obtida, todas as películas apresentam diferenças significativas entre 

si, para um nível de significância de 0,05 (Anexo IV).  
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 A deformação na rutura corresponde ao alongamento que a película sofre até à sua 

perfuração. Através da observação da Tabela 13 é possível verificar que a película de TPS registou o 

maior valor de deformação devido à sua elasticidade e flexibilidade.  Por sua vez, a película NatureFlex 

apresentou o menor valor. 

Todas as películas apresentaram diferenças significativas entre si, para um nível de significância de 

0,05 (Anexo IV). 

O módulo de Young obtêm-se através da tensão de perfuração em função da deformação 

(Figura 12). 

A película não biodegradável obteve o maior módulo de Young, superior cerca de 6900 MPa 

em comparação com a película de TPS que obteve o menor módulo de Young (Tabela 13).  

As películas apresentam uma resistência à deformação elástica durante a perfuração na seguinte 

ordem: não biodegradável > PLA > NatureFlex > TPS. A disparidade de resultados obtidos justifica o 

facto de todas as películas apresentarem diferenças significativas entre si, para um nível de 

significância de 0,05 (Anexo IV). 

Tabela 13 – Tensão na rutura (MPa), deformação na rutura e módulo de Young (MPa) das diferentes 

películas (PLA, NatureFlex e TPS) com respetivo desvio padrão e análise estatística (A.E) 

determinadas no teste de perfuração 

Película Tensão de rutura 
(MPa) 

A.E Deformação na 
rutura 

A.E Módulo de Young 
(MPa) 

A.E 

Não 

biodegradável 
1293,51 ± 31,73 a 0,19 ± 0,01 a 6965,64 ± 279,82 a 

PLA 531,71 ± 20,59 b 0,16 ± 0,02 b 3265,24 ± 302,34 b 

NatureFlex 301,94 ± 15,40 c 0,13 ± 0,02 c 2394,83 ± 331,32 c 

TPS 37,12 ± 2,60 d 0,43 ± 0,18 d 95,75 ± 23,91 d 

NOTA: Letras iguais não diferem estatisticamente 
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Figura 12 – Curvas típicas de tensão-deformação das diferentes películas (não biodegradável, PLA, 

NatureFlex e TPS) no teste de perfuração 

5.4. Resistência das películas – Shelf-life da embalagem  

5.4.1. Perfuração das películas 

 Segundo Stejskal et al. (2017) a resistência à infestação por insetos da embalagem varia 

consideravelmente de acordo com a sua composição, as suas propriedades mecânicas e com as 

características biológicas das diferentes espécies de insetos. 

 Através da observação da Tabela 14 é possível verificar que no ensaio de perfuração por saída 

(embalamento de 50 g de farinha de milho nas diferentes películas, em conjunto com diferentes 

densidades populacionais de T. castaneum (n= 20;40;60)) apenas a embalagem não biodegradável não 

registou perfurações por parte do T. castaneum em nenhuma das réplicas nos três tratamentos, assim 

como a embalagem de PLA no tratamento 3. Por sua vez, a embalagem de TPS registou perfurações 

em todas as réplicas nos três tratamentos. 

 Seria expectável que a primeira perfuração se registasse no tratamento 3 devido à quantidade 

de T. castaneum presente no interior da embalagem assim como o número total de perfurações e de 

T. castaneum que saíram pelas perfurações fosse superior. Seria de esperar também que as 

embalagens à base de polissacáridos, NatureFlex e TPS, fossem perfuradas primeiro do que as 

restantes embalagens em estudo e que registassem um maior número de perfurações e de saída de T. 
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castaneum pelas perfurações, uma vez que de acordo com as suas propriedades mecânicas (ponto 

5.3.2) necessitam de uma menor força para perfurar demonstrando assim a sua fragilidade. 

 No que diz respeito ao registo do dia da primeira perfuração, o expectável verificou-se apenas 

nas embalagens de TPS, enquanto nas embalagens de NatureFlex em ambos os tratamentos (1 e 3) a 

primeira perfuração, em média, ocorreu no oitavo dia. 

Estatisticamente registaram-se diferenças significativas entre as diversas embalagens em estudo 

quanto a este parâmetro (Anexo VII), exceto entre a embalagem de PLA e as embalagens de NatureFlex 

e não biodegradável (p= 0,0849, em ambos).  

 Relativamente ao número total de perfurações registadas e ao número de T. castaneum que 

saíram das mesmas, pela observação da Tabela 14 é possível verificar que efetivamente o resultado 

esperado ocorreu. Contudo, a embalagem de TPS não registou o maior número de perfurações no 

tratamento 3, este resultado pode ser explicado pela elevada elasticidade da película que pode 

permitir que as perfurações realizadas pelo T. castaneum tenham um maior diâmetro e que permitam 

a passagem dos mesmos sem ter de realizar mais perfurações. 

A embalagem de TPS e a não biodegradável apresentaram diferenças significativas entre si nos três 

tratamentos, para um nível de significância de 0,05 (p= 0,03; Anexo VII), uma vez que a pelicula não 

biodegradável não registou perfurações e a película de TPS foi a que registou o maior número de 

perfurações. O mesmo se verifica em relação à película de PLA no tratamento 3 quando comparada 

com a película de TPS nos três tratamentos.  

Por sua vez, a película de PLA no tratamento 2 apresentou diferenças significativas quando comparada 

com a película de NatureFlex no tratamento 1 e com a película de TPS no tratamento 1 e 2. É de 

salientar o facto de para a película de PLA, no tratamento 2, apenas uma das réplicas ter sido 

perfurada, enquanto que na película de TPS todas as réplicas foram perfuradas pelo inseto.  

Contudo, estatisticamente de acordo com o teste de comparação múltipla de Wilcoxon (Anexo VII), a 

película de NatureFlex e a de TPS não apresentam diferenças significativas entre si assim como a 

película não biodegradável e a de PLA. Este resultado pode ser explicado pelo facto de as embalagens 

de NatureFlex e a de TPS terem registado o maior número de perfurações e por as embalagens não 

biodegradáveis não terem registado perfurações e apenas uma das réplicas ter sido perfurada no caso 

das embalagens de PLA. 

 Relativamente ao número de T. castaneum que saíram pelas perfurações, estatisticamente 

(Anexo VII) apenas a embalagem de PLA e a não biodegradável não diferem significativamente entre 

si independentemente do número de insetos presente, demonstrando um comportamento 



 
 

44 
 

semelhante em termos de resistência à perfuração por insetos. Este resultado pode ser explicado pela 

elevada tensão de rutura obtida no teste de perfuração (ponto 5.3.2) tanto na película de PLA como 

na não biodegradável, com 531,71 MPa e 1293,51 MPa respetivamente. 

Tabela 14 – Valores médios do número de réplicas perfuradas, do registo do dia da primeira 

perfuração, do número total de perfurações registadas e do número de Tribolium castaneum que 

saíram pelas perfurações durante o ensaio de perfuração por saída nas diferentes películas (não 

biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) por tratamento, respetivos desvios padrões e análise 

estatística (A.E) 

Película n 

Número de 

réplicas 

perfuradas 

Dia da 

primeira 

perfuração 

A.E 
Número total de 

perfurações 
A.E 

Número de T. 

castaneum que 

saíram pelas 

perfurações 

A.E 

Não 

biodegradável 

20 0/5 - aa - aa - aa 

40 0/5 - aa - aa - aa 

60 0/5 - aa - aa - aa 

PLA 

20 2/5 26º ± 1 aba 11 ± 1 aa 20 ± 1 aba 

40 1/5 27º aba 11 aa 23 aba 

60 0/5 - aba - aa - aba 

NatureFlex 

20 5/5 8º ± 1 ba 25 ± 10 ba 16 ± 5 ba 

40 1/5 6º bb 30 ba 36 ba 

60 4/5 8º ± 3 bab 33 ± 21 ba 33 ± 20 ba 

TPS 

20 5/5 16º ± 3 ca 36 ± 12 ba 19 ± 3 ca 

40 5/5 11º ± 5 cab 18 ± 10 bab 31 ± 9 cab 

60 5/5 7º ± 3 cb 10 ± 2 bb 43 ± 10 cb 

NOTA: n – Número de insetos no estado adulto de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

Letras iguais não diferem estatisticamente no teste de comparação múltipla de Wilcoxon 

Letras iguais não diferem estatisticamente em relação ao número de insetos no estado adulto (tratamento) 

 

 No ensaio de perfuração por entrada (Embalamento de 50 g farinha de milho, e colocação de 

diferentes densidades populacionais de T. castaneum (n= 20;40;60) fora das embalagens, confinados 

dentro de um frasco de vidro tapado com cambraia branca) é possível apurar que apenas a embalagem 

de PLA independentemente do tratamento não registou perfurações em nenhuma das réplicas assim 

como a embalagem não biodegradável no tratamento 2 e 3 (Tabela 15). Por sua vez, as embalagens de 

NatureFlex e de TPS foram perfuradas em todas as réplicas independentemente do tratamento.  
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O facto de as embalagens de NatureFlex e de TPS serem compostas por polissacáridos e por 

apresentarem uma tensão de rutura inferior no teste de perfuração (ponto 5.3.2) quando comparadas 

com as restantes películas pode ser um dos fatores responsáveis por estes resultados. 

 A embalagem de NatureFlex registou a primeira perfuração, em média, ao final de um dia após 

a montagem do ensaio. Já a embalagem de TPS registou a primeira perfuração após três dias, em 

média. No entanto, seria expectável que a embalagem de TPS fosse a primeira a ser perfurada, uma 

vez que apresenta a menor força exercida quer na secção reta da película até rutura como na secção 

reta da sonda até perfurar (ponto 5.3.2).  

 Relativamente ao número total de perfurações e ao número de entrada de T. castaneum, o 

esperado seria que em ambas as embalagens referidas, devido à sua composição à base de 

polissacáridos, se registasse o maior número de perfurações e o maior número de entradas de T. 

castaneum no tratamento 3. Pela observação da Tabela 15 é possível verificar que efetivamente o 

resultado esperado ocorreu, mas a embalagem de TPS registou um menor número de perfurações e 

de entradas de T. castaneum comparativamente com a embalagem de NatureFlex o que se pode dever 

ao facto de a película de TPS ser bastante flexível e deste modo as perfurações tinham um diâmetro 

maior permitindo uma fácil passagem a um maior número de insetos. 

Independentemente do tratamento apenas a embalagem de PLA e a não biodegradável não 

apresentam diferenças significativas entre si, para um nível de significância de 0,05, quanto ao dia da 

primeira perfuração, ao número total de perfurações e ao número de T. castaneum que entraram pelas 

perfurações (p= 0,35; Anexo VIII). Este facto justifica-se pela resistência exibida por ambas as películas 

à perfuração por insetos, pois a embalagem de PLA não registou perfurações em nenhum dos três 

tratamentos, e a embalagem não biodegradável registou uma única perfuração no tratamento 1 que 

poderá ser explicada pelo facto de a espessura ao longo da película ser variável. 
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Tabela 15 – Valores médios do número de réplicas perfuradas, do registo do dia da primeira 

perfuração, do número total de perfurações registadas e do número de Tribolium castaneum que 

entraram pelas perfurações durante o ensaio de perfuração por entrada nas diferentes películas (não 

biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) por tratamento, respetivos desvios padrões e análise 

estatística (A.E) 

Película n 

Número de 

réplicas 

perfuradas 

Dia da 

primeira 

perfuração 

A.E 

Número total 

de 

perfurações 

A.E 

Número de T. 

castaneum que 

entraram pelas 

perfurações 

A.E 

Não 

biodegradável 

20 1/5 20º aa 1 aa 6 aa 

40 0/5 - aa - aa - aa 

60 0/5 - aa - aa - aa 

PLA 

20 0/5 - aa - aa - aa 

40 0/5 - aa - aa - aa 

60 0/5 - aa - aa - aa 

NatureFlex 

20 5/5 2º ± 2 ba 23 ± 5 ba 19 ± 1 ba 

40 5/5 1º ± 0 ba 36 ± 16 bab 36 ± 7 bb 

60 5/5 1º ± 0 ba 40 ± 10 bb 58 ± 2 bc 

TPS 

20 5/5 5º ± 3 ca 9 ± 3 ca 12 ± 5 ca 

40 5/5 4º ± 1 ca 12 ± 2 cab 9 ± 6 ca 

60 5/5 3º ± 1 ca 15 ± 3 cb 23 ± 13 ca 

NOTA: n – Número de insetos no estado adultos de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

Letras iguais não diferem estatisticamente no teste de comparação múltipla de Wilcoxon 

Letras iguais não diferem estatisticamente em relação ao número de insetos no estado adulto (tratamento) 

 

5.4.2. Teor de oxigénio e dióxido de carbono nas embalagens 

 O teor de oxigénio e de dióxido de carbono em ambos os ensaios (1 e 2) só foi medido nas 

embalagens que não registaram perfurações por parte do T. castaneum. 

 Na Tabela 16 encontra-se o teor de oxigénio e de dióxido de carbono medido nas embalagens 

sem perfurações no ensaio de perfuração por saída. Através da sua observação, verifica-se que o teor 

de oxigénio médio (%) é superior na embalagem de NatureFlex, enquanto que na embalagem não 

biodegradável e na embalagem de PLA o teor é aproximado. 

Estes resultados podem ser explicados pelo facto de a película de NatureFlex ser mais permeável e a 

de PLA a menos permeável ao oxigénio, com teores de permeabilidade ao oxigénio de 4,21x10-14 m2/s 

e 2,97 x10-16 m2/s, respetivamente (ponto 5.2.1).  
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No que diz respeito à influência do tratamento, seria esperado que as embalagens registassem 

menores teores de oxigénio no tratamento 3, uma vez que o número de T. castaneum presente é 

superior e desta forma a atividade respiratória dos insetos iria consumir mais oxigénio. Contudo, os 

resultados obtidos não confirmam o esperado, mas o resultado é coerente com os resultados de 

permeabilidade ao oxigénio (ponto 5.2.1.), ou seja, quanto mais permeável é a película maior o teor 

de oxigénio.  

 Relativamente ao teor de dióxido de carbono médio (%), pela da observação da Tabela 16 

verifica-se que o maior teor foi registado na embalagem de PLA com valores compreendidos entre 

11,66-13,00 % e o menor foi na embalagem de NatureFlex com um teor variável entre 0,10-0,13 %. 

Este resultado pode dever-se ao facto de a película de PLA ser a menos permeável e de NatureFlex a 

mais permeável ao dióxido de carbono (ponto 5.2.1).  

O teor de dióxido de carbono registado foi superior ao teor de oxigénio nas embalagem de PLA e na 

não biodegradável podendo este resultado ser justificado pela atividade respiratória do T. castaneum 

e pelo facto de as películas serem mais permeáveis ao dióxido de carbono (ponto 5.2.1). Por sua vez, 

o teor de dióxido de carbono foi bastante inferior ao do oxigénio nas embalagem de NatureFlex o que 

sugere uma elevada taxa de mortalidade visto que se verificou um baixa atividade respiratória do T. 

castaneum. 

Tabela 16 – Teor de oxigénio (%) e de dióxido de carbono (%) existente nas embalagens (não 

biodegradável, PLA e NatureFlex) que não registaram perfurações por parte do Tribolium castaneum 

por tratamento no ensaio de perfuração por saída 

Película n 
Número de réplicas 

não perfuradas 
Teor de oxigénio 

(%) 
Teor de dióxido de carbono 

(%) 

Não 
biodegradável 

20 5/5 8,71 ±4,09 9,88 ± 2,47 
40 5/5 9,78 ± 4,00 9,90 ± 2,93 
60 5/5 8,47 ± 7,05 12,26 ± 7,71 

PLA 
20 3/5 9,52 ± 6,71 13,00 ± 7,04 
40 4/5 9,88 ± 3,06 12,97 ± 3,29 
60 5/5 9,82 ± 7,05 11,66 ± 4,08 

NatureFlex 
20 0/5 - - 
40 4/5 20,53 ± 0,14 0,13 ± 0,15 
60 1/5 20,40 0,10 

NOTA: n – Número de insetos no estado adulto de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

 

 Na Tabela 17 encontra-se o teor de oxigénio e de dióxido de carbono medido nas embalagens 

sem perfurações no ensaio de perfuração por entrada.   
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 No ensaio de perfuração por entrada apenas a embalagem não biodegradável e a de PLA não 

registaram perfurações por parte do T. castaneum. Através da observação da Tabela 17 é possível 

verificar que os teores de oxigénio e de dióxido de carbono são próximos do valor atmosférico. Este 

resultado deve-se ao facto de não estar presente no interior da embalagem nenhum inseto T. 

castaneum e por isso não há registo da sua atividade respiratória. 

 O teor de dióxido de carbono de ambas as embalagens encontra-se mais afastado do valor 

atmosférico, uma vez que de acordo com os valores de permeabilidade aos gases (ponto 5.2.1) ambas 

as películas são mais permeáveis ao dióxido de carbono que ao oxigénio.  

Tabela 17 – Teor de oxigénio (%) e de dióxido de carbono (%) existente na embalagem não 

biodegradável, que não registou perfurações por parte do Tribolium castaneum por tratamento no 

ensaio de perfuração por entrada 

Película n 
Número de réplicas 

não perfuradas 
Teor de oxigénio 

(%) 
Teor de dióxido de carbono 

(%) 

Não 
biodegradável 

20 5/5 20,60 ± 0,08 0,15 ± 0,13 
40 5/5 20,48 ± 0,08 0,20 ± 0,10 
60 5/5 20,48 ± 0,13 0,22 ± 0,13 

PLA 
20 3/5 20,88 ± 0,15 0,53 ± 0,13 
40 4/5 20,66 ± 0,21 0,10 ± 0,17 
60 5/5 20,68 ± 0,05 0,00± 0,00 

NOTA: n – Número de insetos no estado adulto de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

 

5.4.3. Redução de massa 

 No início do ensaio a farinha de milho amarelo apresentava um teor de água médio de 9,02 

m/m e um aw médio de 0,57.  

 No Anexo IX encontram-se os valores de cada medição do teor de água e do aw no final dos 

ensaios para as diferentes embalagens segundo o tratamento. É de realçar que os valores negativos 

significam que houve uma diminuição do valor em relação do valor determinado inicialmente, tanto 

no teor de água como no de aw. 

 Na Tabela 18 estão mencionados para as diferentes embalagens o teor de teor de água final 

(m/m), a redução de massa (%), a taxa de natalidade (%) e a taxa de mortalidade (%) durante o ensaio 

de perfuração por entrada. 

 O resultado obtido na redução de massa da farinha não é 100 % fiável, uma vez que para 

proceder ao seu cálculo apenas se retiraram os insetos adultos de T. castaneum da farinha de cada 

embalagem. Ou seja, a farinha no final dos ensaios podia ainda conter ovos, larvas, pupas, exúvias e 

excrementos dos insetos adultos. Por este motivo, os valores das perdas calculadas para a redução de 
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massa estarão sobrestimados. É de realçar que os valores negativos significam que houve um aumento 

da massa em relação às 50 g iniciais presentes no interior de cada embalagem. 

 Relativamente à redução de massa seria esperado uma maior redução no tratamento 3 devido 

à elevada quantidade de insetos adultos e nas embalagens à base de polissacáridos uma vez que 

registaram um maior número de perfurações, contudo o resultado esperado não se verificou. 

A variabilidade observada entre os diferentes tratamentos (para cada embalagem analisada) não foi 

considerada significativa em nenhum dos tipos de embalagens (Tabela 18; Anexo X). A análise das 

diferenças entre as embalagens, não considerando o efeito dos três tratamentos efetuados, 

assinalaram uma diferença significativa entre a embalagem não biodegradável e as embalagens de PLA 

(p= 0,0023) e a de TPS (p= 0,0002), que por sua vez entre si não apresentam diferenças significativas.  

 No que diz respeito à taxa de natalidade seria esperado uma taxa superior no tratamento 3 

devido à quantidade de insetos adultos presentes. Através da observação da Tabela 18 verifica-se que 

em todas as embalagens (exceto as de TPS) a taxa de natalidade foi superior no tratamento 1. Este 

resultado não era esperado uma vez que no tratamento 1 apenas existiam 20 insetos adultos, contudo 

pode ser explicado pelo facto de não ter sido feita uma seleção prévia de machos e fêmeas dos insetos 

e existirem numa proporção que fosse favorável à sua multiplicação. 

A análise estatística efetuada para verificar a influência do tipo de embalagem (Anexo XI) demonstra 

existirem diferenças significativas entre: a embalagem não biodegradável e as embalagens de PLA (p= 

0,0085) e TPS (p <0,0519), bem como entre a embalagem de PLA e de TPS (p= 0,0001). 

 Segundo Barros (2007) o T. castaneum pode alimentar-se do produto armazenado, bem como 

de insetos da mesma espécie (canibalismo) onde os machos adultos canibalizam as pupas e os adultos 

fêmeas canibalizam os ovos. Considerando este facto, no tratamento 3, por existir um maior número 

de insetos adultos a competir pelo mesmo recurso, seria expectável uma taxa de mortalidade superior. 

No entanto, não é possível contabilizar os insetos mortos por canibalismo dado que não ficam vestígios 

deste ato. 

Pela observação da Tabela 18 é possível constatar que a taxa de mortalidade na embalagens não 

biodegradável e de PLA aumentou com o aumento do número de insetos adultos presentes, este facto 

pode atribuir-se à existência de competição entre os adultos quando se aumenta a densidade 

populacional, no entanto outro fator que não deve ser descurado é o facto de estas duas embalagens 

serem menos permeáveis a gases de acordo com os resultados obtidos (ponto 5.2.1). 
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Por sua vez, a embalagem de NatureFlex regista uma maior mortalidade no tratamento 2 (82 %) e a 

embalagem de TPS no tratamento 1 (22 %). Esta variabilidade de resultados pode ser explicada pelo 

canibalismo. 

Tabela 18 – Valores médios do número de réplicas perfuradas, do teor de água final (m/m), da 

redução de massa (%), da taxa de natalidade (%) e da taxa de mortalidade (%)  de Tribolium 

castaneum durante o ensaio de perfuração por entrada nas diferentes películas (não biodegradável, 

PLA, NatureFlex e TPS) por tratamento, respetivos desvios padrões e análise estatística (A.E) 

Película n 

Número de 

réplicas 

perfuradas 

Teor de água 

final 

(m/m) 

Redução de 

massa 

(m/m) 

A.E 

Taxa de 

natalidade 

(%) 

A.E 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

A.E 

Não 

biodegradável 

20 0/5 12,15 ± 0,35 0,83 ± 6,07 aa 29,71 ± 31,60 aa 16,54 ± 19,26  

40 0/5 10,30 ± 0,12 4,83 ± 4,89 aa 3,70 ± 4,15 aa 31,93 ± 25,07  

60 0/5 11,00 ± 0,23 3,32 ± 2,81 aa 2,82 ± 3,35 aa 37,16 ± 44,77  

PLA 

20 2/5 9,50 ± 0,23 8,85 ± 2,74 ba 51,04 ± 20,58 ba 15,07 ± 17,52  

40 1/5 10,10 ± 0,60 13,10 ± 1,92 ba 42,84 ± 22,43 ba 25,54 ± 19,64  

60 0/5 9,50 ± 0,62 8,64 ± 7,17 ba 16,74 ± 16,93 ba 44,85 ± 40,55  

NatureFlex 

20 5/5 9,90 ± 0,33 11,99 ± 2,20 aba 91,43 ± 1,18 abca 9,32 ± 1,23  

40 1/5 9,90 ± 0,20 3,62 ± 9,06 aba 0,17 ± 0,38 abcb 82,49 ± 37,75  

60 4/5 10,40 ± 0,14 9,37 ± 9,78 aba 47,02 ± 40,05 abcb 60,19 ± 38,81  

TPS 

20 5/5 9,90 ± 0,20 9,83 ± 2,31 ba 79,13 ± 10,78 ca 19,88 ± 10,94  

40 5/5 9,45 ± 0,18 12,43 ± 3,19 ba 79,91 ± 7,82 ca 14,45 ± 4,24  
60 5/5 9,30 ± 0,26 13,51 ± 3,44 ba 74,01 ± 11,23 ca 20,75 ± 13,22  

NOTA: n – Número de insetos no estado adulto de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

Letras iguais não diferem estatisticamente no teste de comparação múltipla de Wilcoxon 

Letras iguais não diferem estatisticamente em relação ao número de insetos no estado adulto (tratamento) 

 

 Na Tabela 19 estão mencionados para as diferentes embalagens o teor de teor de água final 

(m/m), a redução de massa (%), a taxa de natalidade (%) e a taxa de mortalidade (%) durante o ensaio 

de perfuração por saída. 

 No que diz respeito à redução de massa é possível verificar a existência de valores negativos 

(Tabela 19), que significam um aumento de massa. O aumento de massa das amostras de farinha 

poderá justificar-se com três fatores: o aumento do teor de água da farinha devido à maior 

permeabilidade de certas embalagens ao vapor de água (ponto 5.2.2), outro facto é a taxa de 
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natalidade mais elevada, a que corresponde um maior de ovos, larvas, pupas e excrementos dos 

insetos adultos de T. castaneum e por último pode dever-se ao facto de não terem sido retirados os 

ovos, larvas, pupas, exúvias e excrementos dos insetos adultos da farinha. 

Os aumentos de massa da farinha embalada com película de PLA variou entre 3,0-3,7 % nos três 

tratamentos e na embalagem não biodegradável os aumentos foram menores atingindo no máximo 

apenas 1 %, no tratamento 2. Este resultado pode ser justificado pelo aumento do teor de água da 

farinha para um valor superior a 10,50 m/m. 

Seria esperada uma maior redução no tratamento 3 das embalagens à base de polissacáridos, uma vez 

que as embalagens de PLA e as de película não biodegradável não registaram perfurações por parte 

do T. castaneum e efetivamente o resultado esperado ocorreu.  

Estatisticamente, as perdas registadas nas embalagens de NatureFlex e de TPS quando comparadas 

com as da embalagem não biodegradável apresentam diferenças significativas entre si em todos os 

tratamentos (p= 0,02), assim como as embalagens de NatureFlex e de TPS quando comparadas com as 

da embalagem de PLA (p= 0,02) (Anexo X). A embalagem de PLA, tratamento 1, quando comparada 

com a embalagem não biodegradável apenas não difere significativamente no tratamento 2 (p= 0,16).  

No teste de comparação múltipla de Wilcoxon (Anexo X), para verificar a influência do tipo de 

embalagem é possível concluir que a embalagem de TPS e a de NatureFlex são estatisticamente 

idênticas (p= 0,11). Este resultado pode ser explicado pelo facto de a redução ter sido gradual de 

tratamento para tratamento. 

 Relativamente à taxa de natalidade seria esperada uma taxa de 0 % nas embalagens de PLA e 

nas de película não biodegradável, uma vez que não houve registo de perfurações à exceção de uma 

réplica no tratamento 1 da não biodegradável. Já nas embalagens à base de polissacáridos, NatureFlex 

e TPS, seria expectável uma elevada taxa de natalidade e que quanto maior for o número de insetos 

presentes maior fosse a taxa.  

Efetivamente as embalagens de PLA registaram uma taxa de natalidade de 0 % assim como as de 

película não biodegradável, menos o tratamento 1 devido à sua única perfuração numa das cinco 

réplicas. 

O aumento da taxa de natalidade nas embalagens de TPS é equivalente ao aumento do número de 

insetos colocados em cada tratamento, como esperado. Na embalagem de NatureFlex a taxa de 

natalidade foi superior no tratamento 1 (aproximadamente 36 %) e inferior no tratamento 3 

(aproximadamente 3 %). Uma vez que em todos os tratamentos as cinco réplicas foram perfuradas 

este resultado pode ser explicado pelo facto de a contabilização prévia do número de machos e fêmeas 
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colocados em cada uma das réplicas para cada tratamento não ter sido efetuada. Assim, na 

interpretação de resultados, o facto de em alguns casos poder existir um maior número de fêmeas (e 

consequentemente uma maior taxa de natalidade, mediante um número mínimo de machos para 

fecundar as fêmeas) pode enviesar a análise.  

 No que diz respeito à taxa de mortalidade seria esperado uma taxa de mortalidade mais 

elevada nas embalagens onde não se registaram perfurações, devido à falta de substrato alimentar 

em termos quantitativos e qualitativos.  

Pela observação da Tabela 19 verificou-se que a embalagem não biodegradável e a de PLA registaram 

as taxas de mortalidade mais elevadas, tal como esperado. A embalagem não biodegradável registou 

uma taxa de mortalidade de 100 % nos tratamentos 2 e 3, já a embalagem de PLA registou uma taxa 

de mortalidade superior a 84 %. Este resultado pode ser explicado pelo facto de não se terem registado 

perfurações nas embalagens por parte dos insetos adultos de T. castaneum e por isso estes ficaram 

impossibilitados de se alimentar. 

No que diz respeito às embalagens à base de polissacáridos, a de NatureFlex e a de TPS, registaram 

perfurações em todas as réplicas de todos os tratamentos e por isso as suas taxas de mortalidades 

foram inferiores às registadas pelas restantes embalagens em estudo, pois os insetos puderam 

alimentar-se.  

Estatisticamente, todas as embalagens apresentam diferenças significativas entre si para um nível de 

significância de 0,05(Anexo XII). Em nenhuma das embalagens o tratamento, ou seja, o número de 

insetos, teve influência no resultado obtido. 
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Tabela 19 – Valores médios do número de réplicas perfuradas, do teor de água final (m/m), da 

redução de massa (%), da taxa de natalidade (%) e da taxa de mortalidade (%) de Tribolium 

castaneum durante o ensaio de perfuração por saída nas diferentes películas (não biodegradável, 

PLA, NatureFlex e TPS) por tratamento, respetivos desvios padrões e análise estatística (A.E) 

Película n 

Número de 

réplicas 

perfuradas 

Teor de água 

final 

(m/m) 

Redução de 

massa 

(m/m) 

A.E 

Taxa de 

natalidade 

(%) 

A.E 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

A.E 

Não 

biodegradável 

20 1/5 9,90 ± 0,29 -0,32 ± 0,41 aab 5,19 ± 11,59 aa 87,71 ± 24,32 aa 

40 0/5 9,15 ± 0,24 -1,03 ± 0,35 ab 0,00 ± 0,00 aa 100,00 ± 0,00 aa 

60 0/5 9,05 ± 0,10 -0,12 ± 0,44 aa 0,00 ± 0,00 aa 100,00 ± 0,00 aa 

PLA 

20 0/5 10,95 ± 0,63 -3,70 ± 2,17 ba 0,00 ± 0,00 aa 88,00 ± 2,74 ba 

40 0/5 11,10 ± 0,09 -3,62 ± 0,40 ba 0,00 ± 0,00 aa 92,00 ± 2,09 ba 

60 0/5 10,75 ± 0,52 -3,02 ± 1,08 ba 0,00 ± 0,00 aa 84,67 ± 11,27 ba 

NatureFlex 

20 5/5 10,45 ± 0,45 6,47 ± 2,26 ca 35,96 ± 22,38 ca 7,48 ± 6.39 ca 

40 5/5 10,10 ± 0,23 9,73 ± 3,39 cab 14,86 ± 10,85 cab 10,48 ± 9,32 ca 

60 5/5 10,35 ± 0,39 12,09 ± 2,08 cb 3,34 ± 4,81 cb 8,95 ± 5,82 ca 

TPS 

20 5/5 10,15 ± 1,35 3,12 ± 3,01 ca 0,95 ± 2,13 ca 2,00 ± 2,74 da 

40 5/5 10,70 ± 0,06 7,17 ± 2,85 cab 1,93 ± 2,00 cab 2,97 ± 2,11 da 

60 5/5 9,40 ± 0,60 11,99 ± 6,47 cb 3,07 ± 4,32 cb 3,28 ± 1,62 da 

NOTA: n – Número de insetos no estado adulto de Tribolium castaneum com cerca de uma semana de idade 

Letras iguais não diferem estatisticamente no teste de comparação múltipla de Wilcoxon 

Letras iguais não diferem estatisticamente em relação ao número de insetos no estado adulto (tratamento) 
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6. Conclusões e propostas de trabalho futuro 

 Tendo em conta os objetivos propostos para a realização deste trabalho e os resultados 

obtidos é possível retirar diversas conclusões: 

 Na caracterização das películas conclui-se que a película de PLA apresenta uma menor 

permeabilidade aos gases (O2 e CO2) e ao vapor de água quando comparada com as restantes películas 

em estudo. Apresenta ainda melhores propriedades mecânicas como resistência à perfuração quando 

comparada com as restantes películas biodegradáveis   

 Na resistência das películas ao T. castaneum no ensaio de perfuração por saída apenas as 

embalagens não biodegradáveis não registaram perfurações, por outro lado, no ensaio de perfuração 

por entrada as embalagens de PLA também não foram perfuraradas. Relativamente às embalagens de 

NatureFlex e de TPS ambas registaram perfurações nos dois ensaios, sendo que no ensaio de 

perfuração por entrada todas as réplicas foram perfuradas. Conclui-se que as embalagens mais 

resistentes à ação de T. castaneum, nas condições destes ensaios, foram as efetuadas com as películas 

comercial e de PLA; já as películas de NatureFlex e TPS demonstraram ser suscetíveis a estes insetos. 

 Desta forma, é possível afirmar que a embalagem de PLA poderá ser uma boa concorrente e 

uma possível substituta das embalagens não biodegradáveis usadas atualmente. 

 No entanto, seria interessante abordar em estudos posteriores, a resistência das películas de 

PLA à perfuração de outras espécies de insetos, como por exemplo ao Sitophilus zeamais. Também 

seria relevante a realização do mesmo estudo, mas usando outros materiais biodegradáveis a 

temperaturas e humidades distintas. 
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8. Anexos 

 Anexo I – Temperature dependence of the water activity of satured salt solutions  
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 Anexo II – Capacidade de adsorção de vapor de água – isotermas 

 Registo das massas das diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) nas 

diferentes soluções saturadas (Acetato de potássio - CH3CO2K, Nitrato de magnésio - Mg (NO3)2 e 

Cloreto de bário - BaCO2.2H2O) durante o ensaio e respetivo cálculo da adsorção ao vapor de água. 

 Rep 

Massa final 
(g) 

Massa seca 
(g) 

Adsorção 
(%) 

CH3CO2K Mg 
(NO3)2 

BaCO2.2H2O CH3CO2K Mg 
(NO3)2 

BaCO2.2H2O CH3CO2K Mg 
(NO3)2 

BaCO2.2H2O 

Não 
biodegradável 

1 0,0762 0,0779 0,0761 0,0762 0,0779 0,0762 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0781 0,0756 0,0751 0,0781 0,0755 0,0753 0,0000 0,1325 0,0000 

3 0,0768 0,0744 0,0751 0,0769 0,0744 0,0753 0,0000 0,0000 0,0000 

PLA 

1 0,0555 0,0581 0,0575 0,0555 0,0581 0,0577 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0568 0,0570 0,0558 0,0568 0,0570 0,0561 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0572 0,0572 0,0551 0,0573 0,0572 0,0554 0,0000 0,0000 0,0000 

NatureFlex 

1 0,0677 0,0725 0,1022 0,0655 0,0662 0,0719 3,3588 9,5166 42,1419 

2 0,0671 0,0706 0,0900 0,0651 0,0644 0,0637 3,0722 9,6273 41,2873 

3 0,0723 0,0733 0,0954 0,0699 0,0669 0,0676 3,4335 9,5665 41,1243 

TPS 

1 0,0331 0,0349 0,0341 0,0331 0,0349 0,0341 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0332 0,0329 0,0332 0,0332 0,0329 0,0332 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0327 0,0342 0,0321 0,0327 0,0342 0,0321 0,0000 0,0000 0,0000 
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 Anexo IIII – Capacidade de absorção de água líquida 

 Registo das massas das diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) e 

durante o ensaio e respetivo cálculo da absorção de água. 

 

Repetição 
Massa inicial 

(g) 
Massa final 

(g) 
Absorção 

(%) 

Não 
biodegradável 

1 0,0759 0,0759 0,0000 

2 0,0742 0,0782 5,3908 

3 0,0771 0,0771 0,0000 

PLA 

1 0,0553 0,0553 0,0000 

2 0,0566 0,0566 0,0000 

3 0,0586 0,0586 0,0000 

NatureFlex 

1 0,0802 0,1095 36,5337 

2 0,0774 0,1059 36,8217 

3 0,0770 0,1042 35,3247 

TPS 

1 0,0184 0,0184 0,0000 

2 0,0189 0,0190 0,5291 

3 0,0174 0,0174 0,0000 
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 Anexo IV– Permeabilidade ao vapor de água 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e ANOVA) efetuada para avaliar as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à permeabilidade ao vapor 

de água (mol.m/m2sPa) (nível de significância de p <0,05). 

Teste Absorção (%) 

Bartlett 0,487 

Shapiro-Wilk 0,448 

ANOVA 
χ2 = 4,98 

p= 0,013 

 

 Resultados do teste de Tukey de amostras emparelhadas para as diferentes películas (Não 

biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) (nível de significância de p <0,05). 

 Permeabilidade ao vapor de água  

(mol.m/m2sPa) 

Película Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,025 -   

NatureFlex 0,016 0,997 -  

TPS 0,102 0,898 0,938 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Anexo V – Teste de tensão axial 

Registo da tensão na rutura (MPa), deformação na rutura e módulo de Young (MPa) das diferentes 

películas (PLA, NatureFlex e TPS) determinadas no teste de tensão axial 

Película Repetição Tensão de rutura 
(MPa) 

Alongamento de rutura Módulo de Young 
(Mpa) 

PLA 

1 22.7233 0.0770 295.1844 

2 23.0762 0.1403 164.4304 

3 26.4260 0.5236 50.4660 

4 24.9259 0.2069 120.4500 

5 25.5844 0.1621 157.8505 

6 26.8236 1.8535 14.4715 

7 24.3466 0.1927 126.3182 

8 27.2358 0.1571 173.3878 

9 22.0103 0.1447 152.1306 

10 19.3744 0.1900 101.9811 

NatureFlex 

1 30.9951 0.2267 136.6988 

2 27.6216 0.1720 160.6095 

3 32.4498 0.2438 133.0782 

4 37.7590 0.2508 150.5662 

5 36.0142 0.3032 118.7881 

6 34.0612 0.2636 129.1959 

7 39.3280 0.2770 141.9884 

8 32.7496 0.2077 157.6926 

9 35.3483 0.2706 130.6102 

10 36.2963 0.2461 147.4979 

TPS 

1 21.7850 1.7961 12.1293 

2 24.4633 1.5781 15.5019 

3 46.7020 1.7633 26.4859 

4 18.8484 1.7550 10.7400 

5 15.2016 1.6343 9.3017 

6 18.7971 1.3391 14.0371 

7 12.9723 1.5811 8.2047 

8 15.5317 1.5442 10.0582 

9 24.6454 1.4250 17.2950 

10 26.0897 1.9485 13.3899 
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 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (PLA, NatureFlex e TPS) em relação à tensão na rutura (MPa), ao 

alongamento na rutura e ao Módulo de Young (MPa) (nível de significância de p <0,05). 

Teste 
Tensão na rutura 

(MPa) 
Alongamento na rutura 

Módulo de Young 

(MPa) 

Bartlett 0,00019 < 0,05 < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 16,42 

p= 0,00028 

χ2 = 17,33 

p= 0,00017 

χ2 = 18,23 

p= 0,00011 

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (PLA, NatureFlex e TPS) (nível de significância de p <0,05). 

 Tensão na rutura 

(MPa) 
Alongamento na rutura 

Módulo de Young 

(MPa) 

Película PLA NatureFlex TPS PLA NatureFlex TPS PLA NatureFlex TPS 

PLA -   -   -   

NatureFlex < 0,05 -  0,043 -  0,971 -  

TPS 0,105 0,002 - 0,002 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Anexo VI – Teste de Perfuração 

Registo da tensão na rutura (MPa), deformação na rutura e módulo de Young (MPa) das diferentes 
películas (PLA, NatureFlex e TPS) determinadas no teste de perfuração 

Película Repetição Tensão de rutura 
(MPa) 

Alongamento de rutura Módulo de Young 
(Mpa) 

Não 
biodegradável 

1 1332.8622 0.1882 7080.7650 

2 1295.9573 0.1877 6904.5107 

3 1269.6968 0.1970 6446.6397 

4 1230.9425 0.1697 7253.4900 

5 1306.5761 0.1791 7293.5362 

6 1341.1255 0.2019 6641.7212 

7 1276.1553 0.1829 6978.6479 

8 1280.8312 0.1776 7213.7247 

9 1304.3130 0.1839 7091.1566 

10 1296.6449 0.1920 6752.2164 

PLA 

1 530.4093 0.1470 3608.1171 
2 561.4986 0.1823 3079.5420 
3 519.2207 0.1393 3728.6114 
4 541.8271 0.1676 3232.2137 
5 537.9883 0.1600 3363.2527 
6 530.2502 0.1579 3357.3125 
7 565.7735 0.1728 3273.6355 
8 514.0386 0.1749 2938.6696 
9 503.9609 0.1866 2700.4755 

10 512.1065 0.1519 3370.5534 

NatureFlex 

1 308.6460 0.1293 2386.2644 
2 296.0155 0.1083 2733.7020 
3 287.6312 0.1765 1629.6392 
4 281.3955 0.1015 2772.9027 
5 282.1690 0.1057 2669.2670 
6 308.6587 0.1243 2483.7093 
7 314.2387 0.1345 2336.4131 
8 300.0262 0.1383 2169.4448 
9 311.3644 0.1275 2442.2740 

10 329.3043 0.1417 2324.6601 

TPS 

1 37.6720 0.8731 43.1484 

2 33.1297 0.2786 118.9028 

3 36.2141 0.3506 103.2940 

4 36.4433 0.3972 91.7490 

5 34.2533 0.3594 95.3163 

6 36.4910 0.3472 105.0897 

7 37.5001 0.3117 120.3223 

8 42.3288 0.5704 74.2140 

9 39.7951 0.4593 86.6438 

10 37.4078 0.3149 118.7908 
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 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à tensão na 

rutura (MPa), ao alongamento na rutura e ao Módulo de Young (MPa) (nível de significância de p 

<0,05). 

Teste 
Tensão na rutura 

(MPa) 
Alongamento na rutura 

Módulo de Young 

(MPa) 

Bartlett < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Shapiro-Wilk 0,037 < 0,05 < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 36,59 

p < 0,05 

χ2 = 33,68 

p < 0,05 

χ2 = 36,30 

p < 0,05 

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) (nível de significância de p <0,05). 

 Tensão na rutura 

(MPa) 
Alongamento na rutura 

Módulo de Young 

(MPa) 

Película 
Não 

biodegradável 
PLA NatureFlex TPS 

Não 

biodegradável 
PLA NatureFlex TPS 

Não 

biodegradável 
PLA NatureFlex TPS 

Não 

biodegradável 
-    -    -    

PLA <0,05 -   0,002 -    -   

NatureFlex <0,05 <0,05 -  <0,05 0,001 -    -  

TPS <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 -    - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Anexo VII – Resistência das películas – Shelf-life da embalagem referente ao ensaio de 
perfuração por saída 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia 

da primeira perfuração, do número total de perfurações e do número de T. castaneum que saíram 

pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Teste Dia da primeira perfuração Número total de perfurações 
Número de T. castaneum que  

saíram pelas perfurações 

Bartlett < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 38,67 

p < 0,05 

χ2 = 45,25 

p < 0,05 

χ2 = 41,99 

p < 0,05 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p<0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia da 

primeira perfuração (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2  -           
T 3   -          

PLA 
T 1 0,28 0,28 0,28 -         
T 2 0,53 0,53 0,53 0,75 -        
T 3    0,28 0,53 -       

NatureFlex 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,73 0,24 0,03 -      
T 2 0,53 0,53 0,53 0,54 1,00 0,53 0,03      
T 3 0,06 0,06 0,06 0,87 0,40 0,06 0,73 0,16 -    

TPS 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,73 0,24 0,03 0,03 0,03 0,26 -   
T 2 0,03 0,03 0,03 0,73 0,24 0,03 0,28 0,05 0,63 0,23 -  
T 3 0,03 0,03 0,03 0,73 0,24 0,03 1,00 0,47 1,00 0,03 0,31 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia da 

primeira perfuração (nível de significância de p <0,05). 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número total 

de perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2  -           
T 3   -          

PLA 
T 1 0,25 0,25 0,25 -         
T 2 0,47 0,47 0,47 0,74 -        
T 3    0,25 0,47 -       

NatureFlex 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,33 0,03 0,03 -      
T 2 0,47 0,47 0,47 0,83 1,00 0,47 0,10 -     
T 3 0,05 0,05 0,05 0,12 0,09 0,05 1,00 0,20 -    

TPS 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,39 0,06 0,51 -   
T 2 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,39 0,14 0,72 0,11 -  
T 3 0,03 0,03 0,03 0,25 0,11 0,03 0,04 0,21 0,25 0,03 0,11 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p<0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número total 

de perfurações (nível de significância de p <0,05). 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

Película 
Dia da primeira perfuração 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,0849 -   

NatureFlex 0,0007 0,0849 -  

TPS p < 0,05 p= 0,0080 p= 0,0081 - 

Película 
Número total de perfurações 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,0955 -   

NatureFlex 0,0005 0,0032 -  

TPS p < 0,05 p < 0,05 p= 0,7234 - 
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número de 

T. castaneum que saíram pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2  -           
T 3   -          

PLA 
T 1 0,26 0,26 0,26 -         
T 2 0,47 0,47 0,47 0,81 -        
T 3    0,26 0,49 -       

NatureFlex 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,50 0,03 0,03 -      
T 2 0,47 0,47 0,47 0,81 0,49 0,49 0,22 -     
T 3 0,06 0,06 0,06 0,26 0,06 0,06 0,72 0,24 -    

TPS 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,29 0,03 0,03 0,66 0,22 0,72 -   
T 2 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,15 0,14 0,79 0,22 -  
T 3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,40 0,03 0,30 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p<0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número de 

T. castaneum que saíram pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película 
Número de T. castaneum que saíram pelas perfurações 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,0797 -   

NatureFlex 0,0005 0,0245 -  

TPS p < 0,05 p < 0,05  p= 0,0245 - 
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 Anexo VIII – Resistência das películas – Shelf-life da embalagem referente ao ensaio de 
perfuração por entrada 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia 

da primeira perfuração, do número total de perfurações e do número de T. castaneum que saíram 

pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Teste Dia da primeira perfuração Número total de perfurações 
Número de T. castaneum que  

saíram pelas perfurações 

Bartlett < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 50,50 

p < 0,05 

χ2 = 57,17 

p < 0,05 

χ2 = 41,99 

p < 0,05 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia da 

primeira perfuração (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,43 -           
T 3 0,43  -          

PLA 
T 1 0,43   -         
T 2 0,43    -        
T 3 0,43     -       

NatureFlex 
T 1 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -      
T 2 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,22 -     
T 3 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,22  -    

TPS 
T 1 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 0,01 -   
T 2 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,43 0,01 0,01 0,34 -  
T 3 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,43 0,01 0,01 0,32 0,80 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do dia da 

primeira perfuração (nível de significância de p <0,05). 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número total 

de perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,42 -           
T 3 0,42  -          

PLA T 1 0,42   -         
T 2 0,42    -        
T 3 0,42     -       

NatureFlex T 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -      
T 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,24 -     
T 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 -    

TPS T 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 -   
T 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,22 -  
T 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01 0,01 0,07 0,22 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo número total de 

perfurações (nível de significância de p <0,05). 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

Película Dia da primeira perfuração 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,35 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 

Película Número total de perfurações 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,35 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) ao registo do número de T. castaneum 

que entraram pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,43 -           
T 3 0,43  -          

PLA 
T 1 0,43   -         
T 2 0,43    -        
T 3 0,43     -       

NatureFlex 
T 1 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -      
T 2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 -     
T 3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 -    

TPS 
T 1 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 -   
T 2 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,02 0,02 0,26 -  
T 3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,60 0,07 0,01 0,24 0,24 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação ao registo do número de 

T. castaneum que entraram pelas perfurações (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 
Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película Número de T. castaneum que saíram pelas perfurações  

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,35 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 
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 Anexo IX – Teor de humidade (m/m) e aw determinado no final dos dois ensaios nas 
diferentes embalagens (não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) nos três tratamentos 

Dados referentes ao Ensaio de perfuração por saída 

  Teor de Humidade 
(m/m) 

  Película 

Tratamento Repetição Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 

1 12.15 9.35 10.20 9.70 

2 11.60 9.80 9.90 9.90 

3 12.25 9.50 9.55 10.10 

2 

1 10.30 10.65 9.70 9.35 

2 10.50 9.45 10.10 9.70 

3 10.30 10.10 9.90 9.45 

3 

1 11.00 9.20 10.15 8.85 

2 11.00 9.50 10.40 9.30 

3 11.40 10.40 10.40 9.30 

 

 

  aw 

  Película 

Tratamento Repetição Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 

1 0.687 0.590 0.524 0.543 

2 0.686 0.593 0.522 0.539 

3 0.697 0.592 0.530 0.539 

2 

1 0.735 0.584 0.559 0.538 

2 0.736 0.583 0.561 0.537 

3 0.735 0.582 0.566 0.537 

3 

1 0.749 0.555 0.553 0.544 

2 0.752 0.554 0.556 0.544 

3 0.752 0.554 0.561 0.541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento 

aw ± desvio padrão 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 
0,690 ± 0,006 0,592 ± 0,002 0,525 ± 0,004 0,540 ± 0,002 

2 
0,735 ± 0,001 0,583 ± 0,001 0,562 ± 0,004 0,537 ± 0,001 

3 
0,751 ± 0,002 0,554 ± 0,001 0,557 ± 0,004 0,543 ± 0,002 
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Dados referentes ao Ensaio de perfuração por entrada 

  Teor de Humidade 
(m/m) 

  Película 

Tratamento Repetição Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 

1 10.00 10.20 10.00 11.05 

2 9.45 10.95 10.90 8.40 

3 9.90 11.45 10.45 10.15 

2 

1 9.15 10.95 10.10 10.70 

2 9.05 11.10 10.10 10.70 

3 9.50 11.10 9.70 10.80 

3 

1 8.95 10.50 9.70 9.40 

2 9.15 11.50 10.35 9.70 

3 9.05 10.75 10.40 8.55 

 

 

  aw 

  Película 

Tratamento Repetição Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 

1 0.568 0.660 0.572 0.560 

2 0.570 0.662 0.564 0.547 

3 0.576 0.666 0.567 0.549 

2 

1 0.542 0.664 0.542 0.578 

2 0.536 0.663 0.539 0.555 

3 0.542 0.675 0.536 0.552 

3 

1 0.534 0.639 0.519 0.551 

2 0.548 0.645 0.525 0.547 

3 0.552 0.647 0.540 0.544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento 

aw ± desvio padrão 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

1 
0,571 ± 0,004 0,663 ± 0,003 0,568 ± 0,004 0,552 ± 0,007 

2 
0,540 ± 0,003 0,667 ± 0,007 0,539 ± 0,003 0,562 ± 0,014 

3 
0,545 ± 0,009 0,644 ± 0,004 0,528 ± 0,011 0,547 ± 0,004 
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 Anexo X – Redução de massa 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de 

massa (%) no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Teste Redução de massa (g) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk 0,012 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 27,04 

p= 0,005 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de massa (%) no ensaio de 

perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Película 
 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,71 -           
T 3 0,79 0,91 -          

PLA 
T 1 0,15 0,35 0,15 -         
T 2 0,08 0,13 0,08 0,15 -        
T 3 0,32 0,70 0,44 0,91 0.32 -       

NatureFlex 
T 1 0,08 0,15 0,08 0,30 0,32 0,79 -      
T 2 0,79 0,63 0,50 0,49 0,32 0,79 0,32 -     
T 3 0,39 0,70 0,49 0,70 0,39 1,00 0,79 0,35 -    

TPS 
T 1 0,08 0,54 0,08 0,98 0,32 0,21 0,25 0,32 0,79 -   
T 2 0,08 0,21 0,08 0,21 0,91 1,00 1,00 0,32 0,79 0,44 -  
T 3 0,08 0,15 0,08 1,00 0,70 0,49 0,70 0,32 0,62 0,32 0,79 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de massa (%) 

no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de 

massa (%) no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Teste Redução de massa (g) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 27,04 

p= 0,005 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película 

Redução de massa (g) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,0023 -   

NatureFlex 0,2298 0,5165 -  

TPS 0,0002 0,5199 0,3803 - 
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de massa (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,07 -           
T 3 0,93 0,02 -          

PLA 
T 1 0,03 0,16 0,02 -         
T 2 0,02 0,02 0,02 1,00 -        
T 3 0,02 0,02 0,02 0,49 0,23 -       

NatureFlex 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -      
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,17 -     
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,16 -    

TPS 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,03 0,02 -   
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,71 0,24 0,05 0,12 -  
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 0,71 0,37 0,02 0,17 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Redução de massa (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película 

Redução de massa (g) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA < 0,05 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 0,11 - 
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 Anexo XI – Taxa de Natalidade 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de 

Natalidade (%) no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Teste Taxa de Natalidade (%) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 41,43 

p< 0,05 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Natalidade (%) 

no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,48 -           
T 3 0,48 0,87 -          

PLA 
T 1 0,31 0,03 0,03 -         
T 2 0,60 0,03 0,03 0,87 -        
T 3 0,75 0,38 0,34 0,07 0,23 -       

NatureFlex 
T 1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 -      
T 2 0,56 0,56 0,56 0,21 0,21 0,36 0,03 -     
T 3 0,38 0,16 0,11 1,00 0,87 0,31 0,03 0,15 -    

TPS 
T 1 0,05 0,03 0,03 0,11 0,04 0,03 0,03 0,10 0,31 -   
T 2 0,05 0,03 0,03 0,07 0,04 0,03 0,03 0,10 0,31 0,87 -  
T 3 0,05 0,03 0,03 0,13 0,07 0,03 0,03 0,21 0,87 0,93 0,51 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Natalidade (%) 

no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de 

Natalidade (%) no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Teste Taxa de Natalidade (%) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 54,26 

p< 0,05 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película Taxa de Natalidade (%) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA 0,0085 -   

NatureFlex 0,0519 0,3584 -  

TPS < 0,05 0,0001 0,8355 - 
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Natalidade (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Película 
 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,07 -           
T 3 0,93 0,02 -          

PLA 
T 1 0,03 0,16 0,02 -         
T 2 0,02 0,02 0,02 1,00 -        
T 3 0,02 0,02 0,02 0,49 0,23 -       

NatureFlex 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -      
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,17 -     
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,16 -    

TPS 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,03 0,02 -   
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,71 0,24 0,05 0,12 -  
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 0,71 0,37 0,02 0,17 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Natalidade (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película 

Taxa de natalidade (%) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA < 0,05 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 0,11 - 
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 Anexo XII – Taxa de Mortalidade 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de 

Mortalidade (%) no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Teste Taxa de mortalidade (%) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk 0,76 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 16,72 

p= 0,12 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Mortalidade (%) 

no ensaio de perfuração por saída (nível de significância de p <0,05). 

Teste Taxa de mortalidade (%) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk 0,006 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 3,54 

p= 0,32 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados da análise estatística (testes de pressupostos - teste de homogeneidade de 

variâncias de Bartlett e teste de normalidade de Shapiro-Wilk; e teste de Kruskal-Wallis) efetuada para 

avaliar as diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de 

Mortalidade (%) no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Teste Taxa de mortalidade (%) 

Bartlett < 0,05 

Shapiro-Wilk < 0,05 

Kruskal-Wallis 
χ2 = 52,2 

p< 0,05 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  
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 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Mortalidade (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

Película  Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não 
biodegradável 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 
T 1 -            
T 2 0,23 -           
T 3 0,23  -          

PLA 
T 1 0,18 0,02 0,02 -         
T 2 0,24 0,02 0,02 0,06 -        
T 3 0,24 0,02 0,02 0,85 0,57 -       

NatureFlex 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -      
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,85 -     
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,47 0,72 -    

TPS 
T 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,24 0,05 0,05 -   
T 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,47 0,13 0,08 0,67 -  
T 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,51 0,08 0,05 0,46 1,00 - 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

 Resultados do teste de comparação múltipla de Wilcoxon de amostras emparelhadas para as 

diferentes películas (Não biodegradável, PLA, NatureFlex e TPS) em relação à Taxa de Mortalidade (%) 

no ensaio de perfuração por entrada (nível de significância de p <0,05). 

 

 

 

 

 

Nota: os valores de p-value a negrito indicam diferenças significativas (p <0,05)  

 

Película 

Taxa de mortalidade (%) 

Não biodegradável PLA NatureFlex TPS 

Não biodegradável -    

PLA < 0,05 -   

NatureFlex < 0,05 < 0,05 -  

TPS < 0,05 < 0,05 0,002 - 


