
 

 

 

 

 

Filmes biodegradáveis a partir de gelatina de peixe  

 

Ana Isabel Duarte Figueiredo Lourenço Fernandes 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Alimentar 

 

Orientadora: Professora Doutora Isabel Maria Nunes de Sousa 

Co-Orientador: Doutor Vítor Manuel Delgado Alves 

 

Júri: 

Presidente: - Doutora Margarida Gomes Moldão Martins, Professora Auxiliar do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

Vogais: - Doutora Isabel Maria Rôla Coelhoso, Professora Auxiliar da Faculdade de  
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; 

- Doutora Isabel Maria Nunes de Sousa, Professora Auxiliar do Instituto Superior   
de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

- Doutor Victor Manuel Delgado Alves, Investigador Auxiliar do Instituto Superior    
de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Lisboa, 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

Agradecimentos 

 Gostaria de agradecer à minha orientadora Professora Doutora Isabel de Sousa e ao 

meu co-orientador Doutor Vítor Alves pelo apoio, interesse, dedicação e esclarecimento 

prestado durante a realização deste trabalho. 

 Agradeço à minha amiga e colega Cláudia Cordeiro pela simpatia, companheirismo e 

ajuda ao longo do trabalho experimental. 

 Agradeço aos meus pais, à minha irmã e ao Nuno por todo o apoio, paciência e 

compreensão, durante a elaboração desta tese. 

 Também gostaria de agradecer a todos os funcionários e colegas do pavilhão de 

agro-indústrias pela disponibilidade e ajuda com o material de laboratório e equipamentos 

utilizados durante o trabalho experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Resumo 

 Neste trabalho foi realizado um desenho de experiências para obter filmes a partir de 

gelatina de peixe, com incorporação de um reticulante (Etileno glicol diglicidil éter), glicerol e 

nisina. As variáveis independentes estudadas foram a concentração de polímero, 

concentração de ácido acético e razão molar de reticulante/polímero. Cada uma destas 

variáveis independentes teve um efeito significativo nas propriedades dos filmes, no entanto 

não houve qualquer efeito da interacção entre as mesmas. Também se produziram filmes de 

mistura de gelatina de peixe e quitosano, com diferentes proporções dos dois polímeros e 

filmes com dupla camada. 

 Nos ensaios reológicos às soluções filmogénicas, concluiu-se que o reticulante não 

actuou quando adicionado à solução, tendo reagido apenas durante a secagem. Verificou-se 

que as temperaturas de gelificação e fusão aumentam com o aumento da concentração de 

polímero e que os módulos conservativo e dissipativo não são afectados pela razão molar 

reticulante/polímero. 

Os filmes obtidos eram bastante hidrofílicos. Verificou-se que os valores da 

solubilidade foram afectados pelo valor de pH e que tanto a capacidade de absorção de 

água como a solubilidade eram bastante elevados para elevadas concentrações de polímero 

e de ácido acético. Relativamente às propriedades mecânicas, a tensão na ruptura foi 

afectada significativamente com o aumento da concentração de polímero, enquanto que o 

alongamento na ruptura foi afectado significativamente com o aumento da razão molar 

reticulante/polímero e diminuição das concentrações de polímero e ácido acético.  

 As propriedades mecânicas dos filmes de mistura e com dupla camada 

apresentaram alguma variabilidade, quando comparadas com as dos filmes de gelatina de 

peixe. 

  

 

 Palavras-chave:  Gelatina de peixe, filmes bioactivos, filmes com dupla camada. 
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Abstract 

 An experimental design to obtain films from fish gelatin was elaborated with the 

incorporation of a crosslinking (Ethylene glycol diglycidylether), glycerol and nisin. The 

independent variables were fish gelatin concentration, acetic acid concentration and molar 

ratio of crosslinking/polymer. Each one of these variables had a significant effect on the films 

properties determined throughout the study, but there was no effect of the interaction 

between them. Fish gelatin and chitosan blend films were also produced, with different 

proportion of both of the polymers, as well as bi-layered films. 

 The rheology of the filmogenic solutions showed that crosslinking only takes place 

during film formation, and not when the crosslinking agent was added to the solution. We 

observed that the melting and gelation temperatures increased with the raise of the 

concentration of fish gelatin and the storage and loss modulus were not affected by molar 

ratio crosslinking/polymer. 

 The films obtained were very hydrophilic. The solubility was affected by the pH 

values, and water absorption capacity and solubility increased with higher amounts of fish 

gelatin and acetic acid concentrations. Regarding the mechanical properties of the films, the 

tensile strength was significantly affected by the raise of the fish gelatin concentration, 

whereas the elongation at rupture was significantly affected by the raise of molar ratio 

crosslinker/polymer and decrease with fish gelatin and acetic acid concentrations. 

 The blend and bi-layer films mechanical properties presented some variability, when 

compared with fish gelatin films. 

 

 

 Keywords:  Fish gelatin, bioactive films, bi-layer films. 
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Extended Abstract 

In this study an experimental design was carried out to obtain films from fish gelatin, 

where fish gelatin concentration, acetic acid concentration and molar ratio 

crosslinking/polymer were the independent variables. In addition, fish gelatin and chitosan 

blend films were produced with different proportions of the two polymers, and bi-layer films 

as well. The effect of the independent variables on the rheological properties of filmogenic 

solutions and on mechanical, hygroscopic and water vapour permeability properties of the 

films, was studied. There was a significant effect of single independent variables on films 

properties, but no effect of their interactions was observed. 

The rheology of filmogenic solutions showed that storage and loss modulus increased 

with the frequency applied. These results indicate that crosslinking did not occur significantly 

in the solution itself. The loss and storage modulus were not affected by molar ratio 

crosslinking/polymer and fish gelatin and acetic acid concentrations affects the value of the 

viscosity. 

In the temperature sweep test, both melting and gelation temperatures increased with 

fish gelatin concentration.  

The films obtained were very hydrophilic and have a high solubility and water 

absorption capacity (28-100% and 3-34 g H2O/g solids, respectively). The solubility of the 

films were significantly affected by fish gelatin and acetic acid concentrations.  

In general, the water absorption capacity of the films is higher in acid than in water, 

due to the pH values of the solutions. This property increases with fish gelatin concentration. 

For water vapour permeability, the films without crosslinking revealed a higher value 

of WVP. It seems that, the hydrophilic nature of fish gelatin and glycerol, increased the space 

between polymer chains facilitating water diffusion. 

Extension tests showed that tensile strength increased with fish gelatin concentration 

(due to the amino acid content of fish gelatin, especially the values of proline and 

hydroxiproline) and elongation at rupture increased with the molar ratio crosslinking/polymer 

and decrease with fish gelatin and acetic acid concentrations. 

In puncture tests the tensile strength was significantly affected by acetic acid and fish 

gelatin concentrations and molar ratio crosslinking/polymer, whereas the elongation at 

puncture was significantly affected by fish gelatin and acetic acid concentrations. 
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Oscilatory tests done on the fish gelatin and chitosan blend solutions showed that the 

value of the storage and loss modulus increased with the frequency applied. Once again, it 

can be concluded that crosslinking only reacts during film formation, and not when it was 

added to the solution. It was observed that the value of G’ and G’’ modulus and solution 

viscosity decreased with fish gelatin concentration. 

During temperature sweep tests, done on the fish gelatin and chitosan blend 

solutions, it was observed that, increasing the proportion of fish gelatin led to an increase on 

the gelation and melting temperatures (also due to the amino acid content of fish gelatin, 

especially the values of proline and hydroxiproline). 

The solubility in water and in acid solutions, among blend and bi-layer films, did not 

change significantly. The mixture of fish gelatin and chitosan, in blended films, caused a 

significant decrease of the water absorption capacity of the resulting films, when comparing 

with films prepared only with fish gelatin. 

In extension tests, it can be concluded that, both blend and bi-layer films with the 

same proportions of fish gelatin and chitosan, presented higher values of tensile strength at 

rupture.  

In puncture tests, both blend and bi-layer films, with higher proportion of fish gelatin 

have higher tensile strength and, in blend films, the elongation increases with the decrease 

of fish gelatin proportion. 
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1. Introdução 

As embalagens constituem uma barreira física entre os produtos alimentares e o 

ambiente exterior, de forma a garantir a qualidade e segurança alimentar de produtos 

perecíveis, principalmente os mais susceptíveis à deterioração oxidativa e microbiológica. 

Os materiais mais utilizados nas embalagens são o papel, plásticos, vidro, aço e 

alumínio. Os plásticos sintéticos derivados do petróleo também são muito utilizados, devido 

a várias vantagens sobre outros produtos, nomeadamente boas propriedades mecânicas e 

térmicas. Contudo apresentam um sério problema ambiental a nível global, produzindo 

grandes volumes de resíduos que não são biodegradáveis (Gómez-Guillén et al., 2009). 

Como alternativa, os biopolímeros naturais têm vindo a ganhar bastante importância 

na produção de filmes biodegradáveis e edíveis, devido à sua biocompatibilidade (Osako et 

al,. 2009). Estes biopolímeros podem tornar-se numa alternativa aos materiais referidos 

anteriormente e os filmes biodegradáveis podem contribuir para a redução de resíduos dos 

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

Os filmes edíveis podem ser utilizados não só como material de embalagem, mas 

também como portadores de aditivos alimentares, tais como, antioxidantes, agentes 

antimicrobianos e pigmentos (Kolodziejska et al., 2006). 

As proteínas têm sido extensivamente seleccionadas para o desenvolvimento de 

filmes edíveis devido à sua abundância e distinção na capacidade para a formação de filmes 

(Osako et al,. 2009). Um exemplo destes biopolímeros é a gelatina de peixe. 

1.1 Gelatina de peixe 

A gelatina de peixe representava, em 2007, cerca de 1,5% da produção total de 

gelatina. Gradualmente tem-se tornado numa alternativa à gelatina proveniente de 

mamíferos (bovinos e suínos), visto não estar associada ao surto de BSE que ocorreu nos 

anos 80. Quanto a questões religiosas, a gelatina de peixe é totalmente aceite no Islamismo 

e existem poucas restrições na religião Judaica. Visto a pele do peixe ser um sub-produto do 

processamento do mesmo, pode ser utilizado como matéria-prima na produção da gelatina, 

diminuindo a quantidade de resíduos e de poluição referente a este sub-produto. 

A gelatina de peixe pode ser proveniente de espécies de água fria ou de espécies de 

água quente e pode conter apenas uma espécie ou ter uma mistura de várias espécies do 

mesmo habitat. 
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1.1.1 Propriedades físico-químicas e funcionais da gelatina de 

peixe 

Para aplicações alimentares, as propriedades mais importantes que caracterizam a 

gelatina são a força de gel, viscosidade, ponto de fusão e gelificação. Estas propriedades 

são afectadas por vários factores, tais como, peso molecular médio e a distribuição do peso 

molecular, concentração da gelatina, tempo de maturação, temperatura de maturação e pH 

(Choi & Regenstein, 2000). 

Na generalidade, a composição em aminoácidos da gelatina de peixe tem um menor 

conteúdo em prolina e hidroxiprolina que a composição em aminoácidos presente nos 

mamíferos. A hidroxiprolina é um aminoácido que deriva da prolina e ambos são 

responsáveis pela estabilidade da estrutura de colagénio (Norziah et al., 2009). Este baixo 

conteúdo em prolina e hidroxiprolina, permite uma conformação ordenada quando a gelatina 

forma o gel e leva a que a gelatina de peixe tenha valores de temperatura de fusão e de 

gelificação mais baixos (maiores quantidades de cadeias β e menores quantidades de 

cadeias α) do que na gelatina proveniente dos bovinos ou suínos (maiores quantidades de 

cadeias α). 

Através de vários estudos efectuados é possível afirmar que, os filmes de gelatina 

provenientes de bovinos e suínos são mais fortes e resistentes, enquanto que os filmes de 

gelatina de peixe têm maior deformação na ruptura (Gómez-Guillén et al., 2009), são mais 

extensíveis. 

As características mais distintas da gelatina de peixe são a sua solubilidade em água 

e a capacidade para formar geis termoreverssíveis. As propriedades reológicas destes geis 

dependem, principalmente, da temperatura e da concentração de gelatina.  

Os filmes de 100% de gelatina de peixe são muito frágeis e podem quebrar devido a 

uma forte densidade energética do polímero, tendo também uma fraca permeabilidade ao 

vapor de água (Kolodziejska & Sztuka, 2009). Para tal é necessário adicionar outros 

componentes para melhorar as propriedades destes filmes. A adição de um plastificante 

torna o filme menos frágil, pela redução das forças intermoleculares, aumentando a 

mobilidade das cadeias poliméricas e consequentemente aumenta a sua flexibilidade 

(Sobral et al,. 2003). 

  A adição de polissacáridos (ex: quitosano) e de reticulantes melhoram as 

propriedades reológicas, as propriedades de barreira e a resistência à água, em filmes 

compostos por gelatina de peixe. A adição de compostos activos (quitosano, oregão, 
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alecrim, óleos essenciais de cravo...) pode conferir capacidades antioxidantes e 

antimicrobianas, que podem ser usadas na formulação de materiais de embalagens activas 

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

Estudos efectuados por Choi & Regenstein (2000) concluíram que a gelatina de 

peixe tem características sensoriais muito satisfatórias e apresenta menos odores 

desagradáveis que a gelatina proveniente da pele de suínos. 

1.1.2  Produção de gelatina de peixe 

A gelatina é uma proteína obtida pela hidrólise do colagénio, que se encontra nos 

ossos e na pele dos animais. 

O processo de transformação do colagénio em gelatina é feito de acordo com três 

etapas: pré-tratamento da matéria prima, extracção da gelatina e purificação e secagem. 

A gelatina é obtida através da desnaturação térmica do colagénio, que contém uma 

estrutura em tripla hélice estabilizada, maioritariamente, pela formação de ligações de 

hidrogénio entre cadeias, através dos grupos amina e carboxilo. Após o processo de 

desnaturação a tripla hélice é quebrada e as cadeias polipétidicas adoptam uma 

configuração aleatória. Depois, devido a um arrefecimento, estas cadeias podem interagir de 

forma a criar nova estrutura de tripla hélice, semelhante à estrutura inicial. Esta nova 

reestruturação da tripla hélice é responsável pela força ou fragilidade e integridade do gel. 

Para converter colagénio insolúvel em gelatina é necessário um suave pré-

tratamento ácido para quebrar as ligações não covalentes e desorganizar a estrutura da 

proteína, permitindo o swelling e a clivagem de ligações intra e intermoleculares para 

solubilizar o colagénio. Através de aquecimento as ligações de hidrogénio e covalentes 

sofrem clivagem, de forma a destabilizar a tripla hélice, resultando na transição de uma 

forma helicoidal organizada para uma forma helicoidal mais desorganizada e na 

transformação em gelatina. 

O processo de extracção pode influenciar o tamanho das cadeias polipéptidicas e as 

propriedades funcionais da gelatina. Isto depende dos parâmetros do processamento 

(temperatura, e tempo), do pré-tratamento e das propriedades e do método de preservação 

da matéria-prima. 
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1.1.3  Aplicações da gelatina de peixe 

Apesar de algumas limitações a nível das propriedades funcionais, a gelatina de 

peixe é uma alternativa viável à gelatina proveniente de bovinos e suínos. Pode ter várias 

aplicações industriais, tais como, micro encapsulamentos (utilizados em suplementos 

nutricionais), produtos alimentares pouco calóricos, no caso da indústria cosmética pode ser 

utilizada como um componente activo (por exemplo, champô com proteína), também pode 

ser utilizada na indústria farmacêutica, como componente na preparação de um filme para a 

formação de um invólucro para medicamentos e como componente de formulações no 

fabrico de medicamentos (Karim et al., 2008). 

Devido à baixa temperatura de gelificação, a gelatina de peixes de água fria pode ser 

utilizada em produtos refrigerados, como base na produção de revestimentos com 

sensibilidade à luz (Karim et al., 2008). 

A gelatina de peixe e o quitosano interagem principalmente através de ligações 

iónicas e de hidrogénio, afectando as propriedades físicas da mistura, podendo dar origem a 

possíveis aplicações farmacêuticas e médicas para o desenvolvimento de novas gerações 

de próteses, lentes de contacto, pele artificial, suturas cirúrgicas, etc. (Gómez-Guillén et al., 

2009). 

Estudos efectuados por Pranoto et al., (2007) permitiram verificar que a adição de k-

carragenina ou de gelano à gelatina de peixe aumentam o alongamento dos respectivos 

filmes e que o gelano também é responsável pelo aumento da força e das propriedades de 

barreira ao vapor de água dos filmes. 

Gómez-Estaca et al., (2009) realizaram um estudo sobre filmes de gelatina de peixe 

e a incorporação de extractos aquosos de oregão e alecrim e verificaram que os filmes 

obtidos tinham uma boa capacidade antioxidante, sendo que a actividade antioxidante dos 

filmes de gelatina de peixe com a incorporação de alecrim era maior do que os filmes com 

incorporação de oregão. A adição de extractos vegetais, principalmente de folhas de plantas 

aromáticas, pode contribuir com aromas agradáveis para os filmes.  

Badii & Howell (2006) efectuaram um estudo sobre filmes obtidos a partir da mistura 

de gelatina de peixe com clara de ovo. Concluíram que com a adição de proteínas do 

albúmen, a força do gel aumentava e que através das propriedades de gelificação e da 

compatibilidade da gelatina de peixe com as proteínas do albúmen, poderiam ser utilizados 

em sobremesas e bolos, tornando-se numa potencial alternativa à gelatina proveniente de 

bovinos e suínos. 
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1.2 Motivação e objectivos 

O objectivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de filmes a partir de gelatina 

de peixe (mistura de espécies provenientes de água quente) e optimização dos mesmos 

adicionando um reticulante (etileno glicol diglicidil éter), um plastificante (glicerol) e um 

agente antimicrobiano (nisina). 

Pretende-se a criação de filmes bioactivos e resistentes, com boas propriedades 

mecânicas, baixos valores de solubilidade e capacidade de absorção de água, baixa 

permeabilidade ao vapor de água e com boa transparência. Para tal foram utilizados os 

seguintes materiais, um reticulante, um plastificante de forma a obter filmes flexíveis e a 

incorporação de nisina, de forma a incorporar um agente antimicrobiano. 

Estabeleceu-se um desenho de experimental, fazendo variar a proporção de 

reticulante, de gelatina de peixe e de ácido acético, de forma a estudar as características 

dos filmes obtidos e a influência dos seus constituintes nas características dos filmes e das 

soluções filmogénicas. 

As soluções filmogénicas foram estudadas quanto à sua reologia, de modo a estudar 

as suas propriedades viscoelásticas e viscosas e para verificar quais as temperaturas de 

gelificação e de fusão. 

Obtidos os filmes, estudaram-se as propriedades higroscópicas (isotermas de 

adsorção, solubilidade e capacidade de absorção de água), a permeabilidade ao vapor de 

água, as propriedades mecânicas (extensão e perfuração) e a cor. 

Na segunda parte deste trabalho, realizaram-se filmes de mistura de gelatina de 

peixe com quitosano e filmes de dupla camada de gelatina de peixe e quitosano, de modo a 

compreender se as propriedades dos filmes são melhoradas, com a adição do quitosano e 

qual a proporção relativa destes polímeros confere melhores propriedades. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1 Preparação dos filmes 

Neste trabalho prepararam-se filmes de três maneiras diferentes, tendo sempre 

como matriz principal a gelatina de peixe, (tipo GAL/F25, amostra 4398, massa molecular 

média de 150 Kda, ponto isoeléctrico≈7), fornecida pela empresa LAPI GELATINE S.A. e 

que contém uma mistura de espécies de peixes de água quente. Para tal realizaram-se 

filmes obtidos a partir de gelatina de peixe, filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de 

peixe e quitosano (massa molecular média 190-130 kDa, grau de deacetilação de 75-85%, 

Aldrich referência 448877) e filmes com dupla camada de gelatina de peixe e quitosano. 

Tanto a gelatina de peixe como o quitosano foram dissolvidos numa solução 

ácida(fundamental para dissolver o quitosano) e visto ter um valor de pH baixo, permite a 

actuação da nisina. De acordo com um estudo efectuado por Pintado et al., (2009), verificou-

se que filmes obtidos a partir de concentrado de proteína de soro de leite, ácido málico e 

nisina apresentavam melhores propriedades antimicrobianas, reológicas e mecânicas. Neste 

trabalho, efectuaram-se testes preliminares utilizando o ácido málico como solvente da 

gelatina de peixe e verificou-se que os filmes obtidos tinham deficiente integridade física, 

eram muito frágeis e muito extensíveis. Como tal optou-se pelo uso de ácido acético, que 

actua muito bem tanto com o quitosano como com a gelatina de peixe, sendo esta 

totalmente solúvel no solvente. 

Como reticulante utilizou-se o etileno glicol diglicidil éter (EX810 – massa molecular 

unitária de 526 Da, Aldrich referência 475696), visto que actua como agente reticulante tanto 

para a gelatina de peixe como para o quitosano. No caso da gelatina de peixe os grupos 

hidroxilo desta reagem com os grupos funcionais epoxi do EX810 (Tomihata & Ikkada, 

1997). 

Como plastificante foi utilizado o glicerol (20% da massa total do polímero). O glicerol 

é uma molécula hidrofílica, relativamente pequena, que vai conferir elasticidade ao filme, 

sendo capaz de se interpor entre as cadeias dos polímeros e diminuir as forças que as 

mantêm coesas (Monhanty et al.,2005). 

Visto que um dos projectos, juntamente com este trabalho, seria estudar a actividade 

microbiana dos filmes elaborados, foi adicionada nisina às soluções (Nisaplin, Danisco, PD 

202506-3.10 EN Beaminster, UK) com uma concentração de 50 UI, por ml de solução 

filmogénica. A nisina é um polipéptido produzido pelo Lactococcus lactis lactis, capaz de 
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inibir uma vasta gama de bactérias Gram positivas, apresentando melhores condições de 

estabilidade, solubilidade e actividade a baixos valores de pH, sendo mais eficiente em 

condições ácidas.  

A nisina tem tido um papel importante na indústria alimentar, onde é usado como 

conservante natural para suprimir microrganismos em queijos, carne, cacau e vegetais 

(Belitz, 1987). A vantagem do uso da mesma é que esta é completamente hidrolisada pelas 

proteases do tracto digestivo dos humanos, não constituíndo perigo para as bactérias Gram 

negativas da flora intestinal. Pintado et al., (2009) concluiram que a incorporação de 50 

UI/ml de nisina em filmes obtidos a partir de isolados proteicos de soro e acidificados com 

ácidos orgânicos aumenta a zona de inibição antimicrobiana. 

2.1.1 Filmes produzidos a partir de gelatina de peixe 

O planeamento de experiências foi efectuado segundo um desenho experimental do 

tipo composto central rotativo. As variáveis independentes são correspondentes à 

concentração de gelatina de peixe, à concentração de ácido acético e à razão molar de 

reticulante/polímero (Tabela 1). As variáveis dependentes das soluções filmogénicas dizem 

respeito ao valor do módulo conservativo e do módulo dissipativo obtido nos testes 

oscilatórios e ao valor da viscosidade para baixos valores da taxa de deformação. As 

variáveis dependentes dos filmes obtidos correspondem ao valor da solubilidade, ao valor 

da capacidade de absorção de água, à permeabilidade ao vapor de água (PVA), ao valor da 

tensão na ruptura, do alongamento na ruptura e ao módulo de Young obtidos nos testes de 

extensão, e ao valor da tensão na perfuração e da deformação de ruptura obtidos nos testes 

de perfuração. 
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Tabela 1 - Desenho experimental composto central rotativo, utilizado para a preparação de soluções de gelatina 

de peixe (a preto são os pontos axiais, a azul os pontos centrais e a verde os pontos extremos) 

Solução 
Concentração de 
Gelatina de Peixe 

(% p/p) 

Concentração de 
ácido acético     

(% p/p) 

Moles de EX810/ mol 
de Gelatina de Peixe 

G1 EX810+N 3,00 0,90 1,19 
G2 EX810+N 7,00 0,90 1,19 
G3 EX810+N 3,00 2,50 1,19 
G4 EX810+N 7,00 2,50 1,19 
G5 EX810+N 3,00 0,90 3,19 
G6 EX810+N 7,00 0,90 3,19 
G7 EX810+N 3,00 2,50 3,19 
G8 EX810+N 7,00 2,50 3,19 
G9 EX810+N 5,00 1,70 2,00 
G10 EX810+N 5,00 1,70 2,00 
G11 EX810+N 5,00 1,70 2,00 
G12 EX810+N 5,00 1,70 2,00 
G13 EX810+N 1,64 1,70 2,00 
G14 EX810+N 8,36 1,70 2,00 
G15 EX810+N 5,00 0,35 2,00 
G16 EX810+N 5,00 3,00 2,00 

G17+N 5,00 1,70 0,00 
G18 EX810+N 5,00 1,70 4,00 

 

O desenho de experiência apresentado na Tabela 1 permite comparar as diferentes 

soluções e filmes e perceber se existe influência de cada um dos factores nas variáveis de 

resposta. Também permite verificar se as propriedades reológicas, mecânicas e de barreira 

ao vapor de água são melhoradas. 

As soluções foram preparadas dissolvendo a massa de gelatina de peixe em ácido 

acético diluído sob aquecimento a 70ºC durante 1 hora, findo este tempo, deixou-se a 

solução arrefecer até 40ºC, minimizando as perdas de vapor de água, adicionou-se o 

reticulante (excepto na solução G17+N) e agitou-se durante 2 horas, a 40ºC, de modo a 

homogeneizar a mistura e evitar a gelificação da gelatina de peixe. Depois adicionou-se o 

glicerol e a nisina, deixando a agitar durante 30 minutos e por fim mediu-se o pH. 

Para a formação dos filmes, foi transferido para caixas de acrílico (com área 

aproximada de 750 cm2) uma determinada massa de solução de gelatina de peixe. As 

caixas foram colocadas numa câmara de secagem com temperatura e humidade relativa 

controladas (temperatura de 22ºC, humidade relativa de 50%), durante 48 horas, 

aproximadamente. Findo esse tempo, obtiveram-se os filmes. 



9 

 

2.1.2 Filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de peixe e  

quitosano 

Para estes filmes preparam-se soluções de gelatina de peixe e de quitosano, 

fazendo variar a proporção de cada um dos polímeros na concentração de polímero total, na 

solução (Tabela 2).  

Tabela 2 - Soluções de mistura de gelatina de peixe e quitosano, com as respectivas proporções 

Solução  
Proporção de gelatina de peixe  

(massa de Gelatina de Peixe/massa 
de polímero total) (%) 

Proporção de quitosan o 
(massa de quitosano/massa 

de polímero total) (%) 

MGQ (75/25) 75 25 

MGQ (50/50) 50 50 

MQG (75/25) 25 75 

 

As soluções foram preparadas, dissolvendo a massa de quitosano em ácido acético 

diluído (1,7%) deixando a agitar, aproximadamente, durante 1 dia (Ponto central do desenho 

experimental da Tabela 1). No dia seguinte adicionou-se a massa de gelatina de peixe 

correspondente à solução preparada e agitou-se durante 1 hora a 70ºC. Após este tempo 

arrefeceu-se a solução até 40ºC, para minimizar perdas de vapor de água e de seguida 

acrescentou-se o EX810 (2 moles por mol de gelatina de peixe mais 2 moles por mol de 

quitosano) e homogeneizou-se a 40ºC, para evitar gelificação da gelatina. De seguida 

adicionou-se o glicerol e a nisina, homogeneizou-se durante 30 minutos. Depois de 

homogeneizada, a solução foi centrífugada a 12000 rpm durante 1 hora, de forma a separar 

as partículas insolúveis de quitosano. Por fim mediu-se o pH das soluções. 

Para a formação dos filmes, foi transferido para caixas de acrílico (área aproximada 

de 750 cm2), uma determinada massa de solução de mistura. A seguir as caixas foram 

colocadas numa câmara de secagem com temperatura e humidade relativa controladas 

(temperatura de 22ºC e humidade relativa de 50%), durante 48 horas, aproximadamente. 

Findo esse tempo, obtiveram-se os filmes. 
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2.1.3 Filmes com dupla camada de gelatina de peixe e quitosano 

Para obtenção dos filmes com dupla camada foram preparadas, separadamente, 

soluções filmogénicas de gelatina de peixe e soluções filmogénicas de quitosano, ambas 

referentes ao ponto central do desenho experimental (Tabela 3). 

Tabela 3 - Concentração de gelatina de peixe, ácido acético e razão molar de EX810 das soluções de gelatina 

de peixe e quitosano utilizadas na preparação dos filmes com dupla camada 

Solução 
Concentração de 

polímero                
(% da massa total) 

Concentração de 
ácido acético     

(% da massa total) 

Moles de EX810 
/mol de polímero 

Solução de Gelatina 
de Peixe 5 1,7 2 

Solução de 
quitosano 1,5 1,7 2 

 

Nestes filmes a primeira camada a formar-se e a primeira solução filmogénica a 

preparar foi de gelatina de peixe e a segunda foi de quitosano, visto a gelatina de peixe 

secar mais rápido que o quitosano. 

Neste tipo de filmes fez-se variar a percentagem que cada uma das camadas 

(gelatina de peixe e quitosano) representa na espessura do filme final obtido. Estes valores 

estão indicados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Percentagem da camada de filme de gelatina de peixe e da camada de quitosano no filme com dupla 

camada obtido 

Solução  
Proporção da camada de  
Gelatina de Peixe (% da 

espessura do filme total) 

Proporção da camada de 
quitosano (% da espessura 

do filme total) 

BLG+Q (75/25) 75 25 

BLG+Q (50/50) 50 50 

BLQ+G (75/25) 25 75 

 

 

Inicialmente dissolveu-se a massa de gelatina de peixe em ácido acético diluído 

(1,7%), deixando a agitar durante 1 hora a 70ºC. Findo esse tempo, a solução ficou a 

arrefecer até 40ºC, para minimizar as perdas de vapor de água, adicionando de seguida o 
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reticulante, deixando a agitar durante 1 hora a 40ºC, para evitar a gelificação da gelatina de 

peixe. Depois adicionou-se o reticulante (2 moles de EX810 por 1 mol de gelatina de peixe), 

homogeneizou-se a 40ºC, para evitar a gelificação da gelatina de peixe. De seguida 

adicionou-se o glicerol e a nisina, deixando novamente a homogeneizar durante 30 minutos. 

Para a formação da primeira camada de filme colocou-se numa caixa de acrílico 

(área aproximada de 750 cm2), uma determinada massa de solução de gelatina de peixe 

para que a proporção da camada obtida esteja de acordo com a Tabela 4. As caixas foram 

colocadas numa câmara de secagem com temperatura e humidade relativa controladas 

(temperatura de 22ºC e humidade relativa de 50%), durante 48 horas, aproximadamente. 

Findo esse tempo obteve-se a primeira camada de filme (Figura 1).  

Para obtenção da segunda camada de filme dissolveu-se o quitosano numa solução 

diluída de ácido acético (1,7%), deixando a agitar, aproximadamente durante um dia. No dia 

seguinte adicionou-se o reticulante (2 moles de EX810 por 1 mol de quitosano), 

homogeneizou-se, e adicionou-se o glicerol e nisina à solução ficando a agitar durante 30 

minutos. Por fim a solução é centrífugada a 12000 rpm durante 1 hora. 

Para a formação da segunda camada de filme colocou-se numa caixa de acrílico 

(área aproximada de 750 cm2), uma determinada massa de solução de quitosano para que a 

proporção da camada obtida esteja de acordo com a Tabela 4. As caixas foram colocadas 

numa câmara de secagem com temperatura e humidade relativa controladas (temperatura 

de 22ºC e humidade relativa de 50%), durante 48 horas, aproximadamente. Findo esse 

tempo obteve-se o filme com dupla camada (Figura 1). 

Secagem 48h, 
22ºC,50% Hr

Solução de 
gelatina de 

peixe

Solução de 
quitosano

Secagem 48h, 22ºC, 
50%Hr

Filme bi-camada
de quitosano e 

gelatina de peixe

 

Figura 1 - Representação esquemática da produção de filmes com dupla camada de gelatina de peixe e 

quitosano 
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2.2  Análise reológica das soluções 

A reologia compreende o estudo das propriedades de viscosidade e 

viscoelasticidade dos materiais.  

Para cada uma das soluções filmogénicas, realizaram-se testes dinâmicos, 24 horas 

após a adição do reticulante. Os ensaios foram realizados num reómetro de tensão 

controlada (RheoStress RS75, HAAKE, Alemanha) com um sistema de cone e prato (ângulo 

2º e diâmetro 35 mm). 

 

Figura 2 - Reómetro de tensão controlada 

Cada amostra foi colocada em quantidade suficiente sobre o prato e coberta com 

uma camada fina de parafina líquida, para evitar a evaporação da água. Não se verificou a 

formação de emulsões entre a amostra e a parafina.                             

Para todas as soluções filmogénicas foram realizados testes de varrimento de 

tensões entre 0,01 a 1000 Pa, a frequência constante (1 Hz), testes de varrimento de 

frequências entre 0,01 a 100 Hz, a tensão constante de 1 Pa, e curvas de escoamento da 

solução variando a taxa de deformação entre 0,1 e 700 s-1. Uma vez que, nas curvas de 

escoamento realizadas, a viscosidade no segundo patamar newtoniano não é atingida, 

assume-se que a viscosidade aparente e a viscosidade quando a taxa de deformação tende 

para zero (η0), são muito superiores à viscosidade do segundo patamar newtoniano. 
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Como as soluções de gelatina de peixe têm a capacidade de formar gel, também se 

realizaram testes de varrimento de temperaturas (26-6-26ºC, transição sol-gel-sol), a tensão 

e frequência constantes (1 Pa e 0,1 Hz, respectivamente), obtendo dessa forma as 

respectivas temperaturas de gelificação e de fusão, e a diferença entre estas temperaturas 

(∆T). 

Como as soluções filmogénicas de mistura de gelatina de peixe e de quitosano 

também têm capacidade para formar gel, foi igualmente aplicado o teste de varrimento de 

temperaturas, repetindo logo a seguir novo teste (transição sol-gel-sol-gel-sol) para verificar 

se as soluções são termicamente reverssíveis. 

2.3 Determinação da espessura dos filmes 

 O equipamento utilizado na determinação da espessura dos filmes foi uma craveira 

electrónica (Mitutoyo Lda., Andover, Reino Unido).  

2.4 Aparência e alteração da cor 

Para este parâmetro fizeram-se medições das cores de seis cartolinas distintas 

(preto, branco, amarelo, azul, verde e vermelho) e seguidamente da cor das cartolinas com 

o filme sobreposto às mesmas, para poder avaliar alguma alteração à cor. 

Para esta medição utilizou-se um colorímetro (Minolta CR-300, USA), cujos valores 

são obtidos através dos parâmetros da cor (L*, a* e b*). 

O modelo de cores L*a*b* é baseado num modelo proposto pela Comission 

Internationale de l’Eclairage (CIE) que passou a denominar-se CIELAB, cuja escala se 

baseia na teoria de cores opostas. Neste modelo, L* corresponde à luminosidade que pode 

variar entre 0 (preto) e 100 (branco), a* e b* são dois componentes cromáticos em que, o 

primeiro varia entre -60 (verde) e +60 (vermelho) e o segundo varia entre -60 (azul) e +60 

(amarelo).  

O modelo CIELAB pode ser representado esquematicamente num gráfico cujas 

coordenadas x, y e z correspondem a L*, a* e b*. As componentes a* e b* correspondem 

respectivamente ao eixo dos xx e ao eixo dos yy e a componente L* corresponde ao eixo 

dos zz, sendo que o ponto central é o cinzento (Figura 3). 



14 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática do modelo CIELAB 

Através deste modelo ainda se pode obter mais dois parâmetros, o chroma (C*) que 

corresponde à saturação da cor e o hue (hº) que corresponde à matiz da cor no espaço 

CIELAB. A saturação da cor é dada pela distância euclidiana entre a cromaticidade da cor e 

o ponto acromático e hº é dada pelo ângulo da cor à origem. Estas podem ser calculadas a 

partir das seguintes equações: 

C* = (a*2 + b*2)1/2         (3) 

hº = arctan (b*/a*)         (4) 

Pode calcular-se ainda o ∆E (equação 5), que representa a variação das cores e é 

dada pela distância entre os valores de L*, a* e b*, de duas cores. 

∆E = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2       (5) 

Neste trabalho, após determinação dos valores de L*, a* e b* das cartolinas e das 

cartolinas com os filmes sobrepostos, calculou-se a diferença de cor entre estas duas 

situações. 

Para valores de ∆E inferiores a 10, considera-se que as diferenças na cor são pouco 

significativas. 

2.5 Propriedades higroscópicas 

2.5.1 Isotermas de adsorção de água 

As isotermas de adsorção de água foram determinadas por gravimetria a 22ºC. 
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Testaram-se três amostras de cada um dos filmes de gelatina de peixe obtidos. Para 

este ensaio prepararam-se soluções saturadas dos sais Cloreto de lítio, Cloreto de 

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

sódio, Brometo de potássio, Cloreto de potássio, Cloreto de bário di-hidratado e Nitrato de 

potássio, com valores de actividade de água (aw) de 0.112, 0.332, 0.534, 0.643, 0.753, 

0.809, 0.843, 0.901, 0.936, respectivamente (Lang & Steinberg, 1981). 

As amostras de cada filme, devidamente identificadas, foram colocadas numa estufa 

de vácuo a 40ºC, durante 48 horas. Findo esse tempo, as amostras são pesadas para 

determinar o seu peso seco. De seguida são colocadas em câmaras fechadas com as 

soluções salinas dos vários sais referidos e ficam a estabilizar durante 4 semanas, para 

garantir que o equílibrio é atingido. Após 4 semanas as amostras são novamente pesadas 

para determinar a quantidade de água adsorvida. 

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

adsorvida no equilíbrio por massa de sólido seco em função do aw. Os principais modelos 

que descrevem estas isotermas são: Oswin, Kuhn, Smith, Hasley, Chirife e Iglesias e 

Guggenheim-Anderson-DeBoer (GAB) (Rodrigues, 2008).  

2.5.2 Solubilidade e capacidade de absorção de água 

Para a determinação da solubilidade e da capacidade de absorção de água, 

secaram-se três amostras de cada um dos filmes obtidos (quadrados de 2 x 2 cm, 

aproximadamente). As amostras foram colocadas numa estufa de vácuo a 40ºC, durante 48 

horas. Após esse tempo pesaram-se as amostras, obtendo-se o peso seco a 40ºC e de 

seguida foram colocadas em frascos com 14,5 mL de água destilada e frascos com 14,5 mL 

de ácido acético (1,7%), aos quais foi previamente adicionado 0,5 mL de azida de sódio (1 

ppm), de forma a evitar o crescimento de fungos e bolores. As amostras permaneceram 

nestas condições durante 4 dias. 

 Ao fim dos 4 dias, cada uma das amostras contida nos frascos foi recolhida, retirou-

se o excesso de água com papel absorvente e pesaram-se novamente as amostras 

obtendo-se o peso húmido. 
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O cálculo da capacidade de absorção de água efectuou-se de acordo com a seguinte 

equação: 

     (6) 

Onde: 

m f – Massa do filme húmido, após estar mergulhado em água ou ácido acético (1,7%) (g); 

m i – Massa do filme seco a 40ºC (g). 

 As amostras foram novamente a secar, mas desta vez a 70ºC, durante 24 horas. 

Concluído o tempo, pesaram-se novamente as amostras obtendo-se o peso seco a 70ºC. 

 O cálculo da solubilidade efectuou-se de acordo com a seguinte equação: 

        (7) 

Onde: 

ms – Massa do filme seco a 70ºC (g); 

m i – Massa do filme seco a 40ºC (g). 

 

 2.6 Permeabilidade ao vapor de água 

 A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes foi obtida pelo método 

gravimétrico. 

 Para cada um dos filmes obtidos, utilizaram-se três amostras (círculos com 5,5 cm de 

diâmetro, aproximadamente). Estas amostras ficaram a estabilizar, durante uma semana 

num exsicador a temperatura e humidade relativa controladas (temperatura de 22ºC e 

humidade relativa de 50%).  

 Após uma semana as amostras foram seladas com silicone no topo de uma caixa de 

Petri com 5 cm de diâmetro, que já continha 9 mL de solução salina de nitrato de potássio 

(aw = 0,936). Estas caixas foram colocadas num exsicador com uma solução salina de 

nitrato de magnésio hexa-hidratado (aw = 0,534).  
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No interior do exsicador foi colocada uma ventoinha de forma a promover a circulação do ar, 

minimizando a resistência à transferência de massa acima do filme, produzida pela camada 

de ar (Alves et al., 2010) e um medidor de temperatura e humidade relativa (Figura 4). 

Solução salina de 
Nitrato de magnésio

Ventoinha

Medidor de temperatura e 
humidade relativa

Placa de petri com 
solução salina de Nitrato 
de potássio, selada com 
o filme

 

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

 As amostras foram pesadas em intervalos de 2 horas, durante um dia. 

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

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

      

         (8) 

Onde: 

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

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

δ – Espessura do filme (m); 

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

(Pa) e P = P2 – P3. 

 O processo de transporte de vapor de água, durante o ensaio, está ilustrado na 

Figura 5. 
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Solução 
salina 
KNO3

%HR1

P1

P2

P3

Filme

x2

x3

Solução salina 
Mg(NO3)2.6H2O

%HR2z

Ar 
estagnado

 

Figura 5 - Representação esquemática do processo de transporte de vapor de água através do filme (adaptado 

de Alves et al., 2010) 

 Visto que o valor de P2 é desconhecido, é necessário recorrer às equações (9) e (10) 

para a sua determinação. Neste caso tem-se em conta que, no estado estacionário, o fluxo 

de água medido é igual ao fluxo de água através do ar estagnado (Alves et al., 2010). 

     

       (9) 

Onde: 

P – Pressão atmosférica (Pa); 

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

T – Temperatura (K); 

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

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

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

 

 P1 = awi x P*          (10) 

Onde: 

awi – Actividade da água; 

P* - Pressão de vapor de água quando pura (Pa). 
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 A pressão parcial à superfície do filme (P3) pode ser calculada a partir da humidade 

relativa média durante o ensaio, através da equação: 

     

       (11) 

2.7 Propriedades mecânicas 

2.7.1 Teste de extensão 

 Neste ensaio utilizou-se 15 amostras de 2 x 7 cm de cada um dos filmes obtidos, 

previamente estabilizadas, durante uma semana, num exsicador a 22ºC com 50 % de 

humidade relativa. 

 Para a realização deste teste, utilizou-se um texturómetro com força máxima de 25 

Kg (TA-XT2 da Stable Micro Systems, UK) (Figura 8). A amostra foi fixa pelas extremidades 

numa sonda de gancho de tracção e esticada até à sua ruptura, a velocidade constante de 

0,5 mm/s. 

 

Figura 6 - Montagem experimental para teste de extensão: (a) Texturómetro TA-XT2; (b) Teste de extensão 

 Pela leitura directa dos gráficos obtém-se a força exercida em função da distância e 

do tempo, o que permite calcular a força e a deformação na ruptura. Desta forma, é possível 

calcular a tensão na ruptura (σ), o módulo de Young (E) e o alongamento na ruptura (%). 

 A tensão na ruptura pode ser obtida através da equação (12) e que consiste na força 

exercida sobre a área da secção recta do filme, no momento da quebra do filme. 
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           (12) 

Onde: 

σ – Tensão de ruptura (N/m2); 

F – Força de ruptura (N); 

S – Área da secção recta do filme (m2). 

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

Consiste no alongamento no momento em que há quebra do filme, em função do seu 

comprimento inicial (equação (13)) e pode ser expresso como a percentagem de variação 

do comprimento da amostra em relação ao comprimento inicial. 

     

         (13) 

Onde: 

ε – Alongamento na ruptura (%); 

lf – Comprimento final (mm); 

li – Comprimento inicial (mm). 

 O módulo de Young pode ser obtido a partir da equação (14). 

            (14) 

Onde: 

E – Módulo de Young (N/m2); 

σ – Tensão de ruptura (N/m2); 

ε – Deformação (%). 

 O módulo de Young indica a resistência do filme à deformação e foi obtido a partir 

das curvas de tensão de ruptura em função da deformação (Anexo V). 
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 2.7.2  Teste de perfuração 

 Para estes testes analisaram-se 5 amostras de 3 x 3 cm de cada um dos filmes 

obtidos, previamente estabilizadas, durante uma semana, num exsicador a 22ºC com 50 % 

de humidade relativa. 

 Para a realização deste teste foi usado o texturómetro de carga inferior ao utilizado 

nos testes de extensão (TA XT Plus Texture Analyser, com carga máxima de 5 kg) (Figura 

9) onde se colocou uma plataforma com um orifício (diâmetro de 10 mm) e uma sonda de 

inox com 2 mm de diâmetro. As amostras de cada filme foram fixadas na plataforma, sobre 

o orifício e pressionadas na zona central, pela sonda até perfurar, a velocidade constante de 

0,5 mm/s.  

 

Figura 7 - Montagem experimental para teste de perfuração: (a) Texturómetro TA-XT Plus;                                

(b) e (c) Teste de perfuração 

 Pela leitura directa dos gráficos obtém-se a força de perfuração, que consiste na 

força exercida para perfurar o filme, em função da distância percorrida e do tempo. A partir 

da força de perfuração pode obter-se a tensão de perfuração (σp), através da seguinte 

equação:  

          (15) 

Onde: 

σp – Tensão de perfuração (N/m2); 

Fp – Força de perfuração (N); 

S – Área da secção recta da sonda (m2). 
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 A partir deste teste também é possível obter a deformação, que é calculada a partir 

da equação (16) (Figura 8). 

          (16) 

Onde: 

ε – Deformação (%); 

L – Alongamento na perfuração (mm); 

l – Distância inicial (mm). 

 

  

Figura 8 - Esquema representativo do cálculo da deformação na ruptura num ensaio de perfuração 

 A deformação pode ser calculada a partir do quociente entre a diferença entre o 

alongamento na perfuração (L) com a distância inicial (li) e a distância inicial (li). O 

alongamento na perfuração é a hipotenusa obtida a partir da soma da distância inicial (li) e 

da distância final (lf) (Figura 8). 

 2.8 Análise estatística e ajustes 

 O tratamento estatístico foi efectuado através do programa Statsoft Statistica V 

7.0.61.0 EN, por comparação das 18 amostras de filmes de gelatina de peixe. 

 Os ajustes foram realizados através da utilização do software Scientist. 
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3. Apresentação e discussão de resultados 

3.1 Filmes obtidos a partir de gelatina de peixe 

3.1.1Formulações à base de gelatina de peixe 

 As soluções filmogénicas de gelatina de peixe obtidas tinham muito pouca coloração, 

eram quase transparentes e consistiam num líquido muito pouco viscoso. O pH das 

soluções de gelatina de peixe foi de 3,51 ± 0,25 (Anexo I). 

3.1.2 Análise reológica das soluções 

 Testes oscilatórios  

 O primeiro ensaio realizado, para a análise reológica das soluções filmogénicas foi 

um teste de varrimento de tensão, com uma frequência constante de 1 Hz, obtendo uma 

representação gráfica do módulo elástico ou conservativo (G’) e do módulo viscoso ou 

dissipativo (G’’).Este teste permite verificar qual a zona de viscoelasticidade linear. 

 Na Figura 9 está representada a curva obtida para as soluções filmogénicas de 

gelatina de peixe. Para quaisquer amostras de filme de gelatina de peixe, a solução que lhe 

deu origem revelou curvas idênticas. 

 

Figura 9 - Ensaio de varrimento de tensão da solução G11 EX810+N 

 O módulo elástico (G’) varia muito pouco entre uma tensão de 0,45 Pa até 1,15 Pa, 

enquanto que o módulo viscoso (G’’) é sempre constante desde uma tensão de 0,45 Pa até 

58,74 Pa. Deste modo, para garantir que todos os ensaios são realizados numa zona de 

viscoelasticidade linear, optou-se por uma tensão de 1 Pa. 
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 Para os ensaios de frequência, todas as soluções que deram origem aos filmes 

também revelaram curvas semelhantes, cujo valor de G’ e G’’ aumenta com o aumento da 

frequência. A representação gráfica de todas as soluções revelou que os valores de G’’, a 

baixas frequências, são superiores aos valores de G’, o que significa que o comportamento 

viscoso sobrepõe-se ao comportamento elástico. 

 A Figura 10 ilustra a representação gráfica do ensaio de varrimento de frequências, 

correspondente ao ponto central do desenho experimental (Tabela 1). 

 

Figura 10 - Ensaio de varrimento de frequência da solução G11 EX810+N 

 A partir da Figura 10 pode-se verificar que os valores de G’’ são superiores aos de G’ 

e para frequências superiores a 0,22 Hz, os módulos cruzam-se. Este comportamento é 

típico de soluções de macromoléculas onde não ocorreu nenhum processo de estruturação 

forte, como a gelificação. De acordo com esta situação pode concluir-se que o agente 

reticulante não deverá ter actuado ainda e que só reagiu durante a secagem do filme. 

 A Figura 11 ilustra a representação gráfica do ensaio de varrimento de frequências, 

correspondente às soluções com maior e menor concentração de gelatina de peixe (G14 

EX810+N e G13 EX810+N, respectivamente). 
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Figura 11 - Ensaio de varrimento de frequência das soluções G14 EX810+N (máxima concentração de polímero) 

e G13 EX810+N (mínima concentração de polímero) 

 A partir figura acima referida, verifica-se que G’’ é superior a G’ em ambas as 

soluções, isto é, o módulo viscoso continua a ser superior ao módulo elástico. O valor de G’’ 

aumenta com o aumento da concentração de gelatina de peixe, enquanto que o valor de G’ 

é muito próximo em ambas as soluções. 

 No teste de varrimento de frequências da solução com maior concentração de 

gelatina de peixe, os módulos G’ e G’’ aproximam-se a uma frequência de 0,46 Hz e 

cruzam-se a uma frequência de 3,59 Hz. Na solução com menor concentração de gelatina 

de peixe, verifica-se que os módulos G’ e G’’ aproximam-se a uma frequência de 0,08 Hz e 

cruzam-se a uma frequência de 0,28 Hz. 

 A Figura 12 ilustra a representação gráfica do ensaio de varrimento de frequências, 

correspondente às soluções com maior e menor concentração de ácido acético (G16 

EX810+N e G15 EX810+N, respectivamente). 

 

Figura 12 - Ensaio de varrimento de frequência das soluções G16 EX810+N (máxima concentração de ácido 

acético) e G15 EX810+N (mínima concentração de ácido acético) 
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 Através da Figura 12, verifica-se que os valores de G’ e G’’ são maiores quanto 

menor for a concentração de ácido acético. Na solução com maior concentração de ácido 

acético nota-se uma aproximação dos módulos G’ e G’’, a partir de uma frequência de 0,1 

Hz e a 0,22 Hz os módulos cruzam-se. Na solução com menor concentração de ácido 

acético nota-se que a aproximação dos módulos ocorre a frequências superiores (a partir de 

0,77 Hz) e a 4,64 Hz os módulos cruzam (novamente a frequências superiores à solução 

G16 EX810+N). 

 A Figura 13 ilustra a representação gráfica do ensaio de varrimento de frequências, 

correspondente às soluções com maior e menor razão molar de reticulante/polímero (G18 

EX810+N e G17+N, respectivamente). 

 

Figura 13 - Ensaio de varrimento de frequência das soluções G18 EX810+N (maior razão molar de 

reticulante/polímero) e G17+N (menor razão molar de reticulante/polímero) 

 Na Figura 13 verifica-se que, tanto as formulações com maior e menor razão molar 

de reticulante/polímero apresentam curvas dos módulos G’ e G’’ praticamente sobrepostas e 

cujo cruzamento dos módulos ocorre à mesma frequência de 0,6 Hz. Este facto pode indicar 

que as reacções de reticulação terão sido pouco extensas, durante a preparação da solução 

filmogénica. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores nos módulos de G’ e 

G’’ para uma frequência de 0,1Hz, não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático 

(Anexo II). Caso não se obtenha um bom ajuste ao modelo quadrático, é efectuado um teste 

de Scheffé para perceber se existem diferenças significativas entre os extremos de 

concentração de polímero (G13 EX810+N e G14 EX810+N), extremos de concentração de 

ácido acético (G15 EX810+N e G16 EX810+N) e extremos da razão molar de 

reticulante/polímero (G17+N e G18 EX810+N). 
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 Neste caso não foi possível efectuar um teste de Scheffé, devido à falta de réplicas 

necessárias para este teste. No entanto, e de acordo com as Figuras 11, 12 e 13, pode-se 

dizer que, provavelmente as propriedades viscoelásticas da solução filmogénica são 

afectadas pela concentração de polímero e pela concentração de ácido acético, mas não 

pela razão molar de reticulante/polímero. 

 Visto a gelatina ter a capacidade de formar gel, foi feito um terceiro ensaio, para 

verificar quais as temperaturas de gelificação e de fusão das soluções filmogénicas, através 

de um teste de varrimento de temperatura com uma tensão e frequência constantes (1 Pa e 

0,1 Hz, respectivamente). Como as soluções filmogénicas foram efectuadas a uma 

temperatura controlada de 22ºC, estabeleceu-se que o teste seria efectuado entre 0-25ºC 

(de forma a verificar se os 22ºC são adequados na preparação das soluções filmogénicas, 

para a não formação de gel). 

 A partir do teste de varrimento de temperatura obteve-se as curvas de G’ e G’’ que 

permitiu obter as temperaturas de gelificação e de fusão e a partir destas calcular a 

diferença de temperaturas. 

 Na Tabela 5, estão representadas as temperaturas de gelificação e de fusão, bem 

como a diferença entre estas temperaturas (∆T), para cada solução filmogénica do desenho 

experimental (Tabela 1). 
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Tabela 5 - Temperaturas de gelificação e de fusão e ∆T de cada solução filmogénica do desenho experimental 

 Transição sol-gel-sol 

Solução Temperatura de 
gelificação (°C) 

Temperatura 
de Fusão (°C) ∆T (°C) 

G1 EX810+N 10,4 21,8 11,4 

G2 EX810+N 18,6 24,5 5,9 

G3 EX810+N 8 19,2 11,2 

G4 EX810+N 16,6 23,0 6,4 

G5 EX810+N 7,2 17,9 10,7 

G6 EX810+N 18,8 24,7 5,9 

G7 EX810+N 8,3 19,5 11,2 

G8 EX810+N 16,6 23,2 6,6 

G9 EX810+N 13,8 22,4 8,6 

G10 EX810+N 12,9 21,5 8,6 

G11 EX810+N 14,6 22,5 7,9 

G12 EX810+N 14,8 22,5 7,7 

G13 EX810+N - - - 

G14 EX810+N 14,2 22,3 8,1 

G15 EX810+N 18,0 23,9 5,9 

G16 EX810+N 17,3 24,5 7,2 

G17+N 11,2 19,4 8,2 

G18 EX810+N 14,1 22,1 8,0 

 

 A Figura 14 ilustra as curvas resultantes do ensaio de varrimento de temperatura 

correspondente ao ponto central (G11 EX810+N) do desenho experimental. 

 

Figura 14 - Ensaio de varrimento de temperatura da solução G11 EX810+N 
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 A Figura 15 ilustra as curvas resultantes do ensaio de varrimento de temperatura da 

solução com maior concentração de gelatina de peixe (G14 EX810+N) do desenho 

experimental. 

 

Figura 15 - Ensaio de varrimento de temperatura da solução G14 EX810+N (máxima concentração de polímero) 

 A Figura 16 ilustra as curvas resultantes do ensaio de varrimento de temperatura da 

solução com menor concentração de gelatina de peixe (G13 EX810+N) do desenho 

experimental. 

 

Figura 16 - Ensaio de varrimento de temperatura da solução G13 EX810+N (mínima concentração de polímero) 

 A partir das Figuras 14 e 15 verifica-se que ocorreu a formação de gel e os valores 

de G’, tanto na fase de aquecimento como na fase de arrefecimento, têm curvas muito 

idênticas em ambas as soluções. Através do cruzamento dos módulos G’ e G’’ do 

aquecimento e do arrefecimento obtêm-se as temperaturas de fusão e gelificação (Tabela 

5). 
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 Na Figura 16 observou-se que não ocorreu cruzamento dos módulos de G’ e G’’ da 

fase de aquecimento e da fase de arrefecimento. Os valores de G’ na fase de arrefecimento 

e na fase de aquecimento são praticamente idênticos, existindo uma ligeira variação nos 

valores de G’’ das mesmas fases. Pode-se concluir que esta solução filmogénica tem uma 

concentração de gelatina de peixe muito baixa para ocorrer a formação de gel. 

 Num estudo efectuado por Leuenberger (1991), concluiu-se que os valores típicos da 

temperatura de gelificação da gelatina de bovinos e suínos, e da gelatina de peixe são entre 

20-25ºC e  8-25ºC respectivamente. Os valores de fusão da gelatina de bovinos e suínos e 

da gelatina de peixe são 28-31ºC e 11-28ºC respectivamente. Pela observação da Tabela 5, 

verifica-se que as temperaturas de gelificação obtidas estão entre 7 e 19ºC e as 

temperaturas de fusão obtidas estão entre 18 e 25ºC, sendo semelhantes aos valores 

definidos por Leuenberger, para a gelatina de peixe. 

 Os valores de temperaturas de fusão e de gelificação da gelatina de peixe diferem 

dos valores das temperaturas de fusão e gelificação da gelatina de bovinos e suínos devido 

a menores quantidades em prolina e hidroxiprolina, diminuindo desta forma os valores 

destas temperaturas (Chiou et al., 2008 e Karim & Bhat, 2009).  

 A quantidade em prolina e hidroxiprolina representa cerca de 30% do total de 

aminoácidos presentes na gelatina proveniente dos bovinos e suínos, enquanto que na 

gelatina de peixe representa cerca de 22-25% (Avena-Bustillos et al., 2006). Filmes de 

gelatina de peixe com menores concentrações de prolina e hidroxiprolina estão menos 

propensos a que haja uma formação intermolecular em espiral (Bower et al,. 2006), ou seja, 

diminui a capacidade de uma  formação mais completa da estrutura em tripla hélice (na fase 

de transição sol-gel) (Avena-Bustillos et al., 2006). 

 Neste trabalho podemos verificar, através da análise estatística (Tabela 6), que a 

concentração de polímero, afecta significativamente a temperatura de gelificação da gelatina 

de peixe, bem como a contribuição quadrática da concentração de ácido. Este 

comportamento está relacionado com o número de moléculas disponíveis para formar o gel 

(quanto maior for, maior será a temperatura de gelificação), bem como com o pH da solução 

(que está sempre abaixo do ponto isoeléctrico da proteína, aumentando a sua 

disponibilidade em solução). 
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Tabela 6 - Tabela ANOVA com o p-value relativo à influência dos factores no valor da temperatura de gelificação 

e equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero,                          

AA – Concentração de ácido acético) 

Factor p-value 

(1) CP (L) < 0,001 

CP (Q) < 0,001 

CAA (Q)  < 0,001 

R-sqr  0,9035 

R-adj  0,8812 

Equação Tgel = -10,168+7,953CP-0,580CP2-0,054AA2 

 

 A Figura 17 representa um gráfico de superfície da temperatura de gelificação em 

função das variáveis independentes (concentração de polímero e de ácido acético, e razão 

molar de reticulante/polímero). 
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Figura 17 - Gráfico de superfície da temperatura de gelificação em função da concentração de polímero e da 

concentração de ácido acético 

 Através da análise da Figura 17, é evidente o aumento significativo da temperatura 

de gelificação com o aumento da concentração da gelatina de peixe. Tanto a concentração 

de ácido acético como a razão molar de reticulante/polímero não afectam significativamente 

os valores da temperatura de gelificação, à excepção de um efeito quadrático na 

concentração de ácido acético. 
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 Na Tabela 7, pode-se concluir que a concentração de polímero, afecta 

significativamente a temperatura de fusão da gelatina de peixe. 

Tabela 7 - Tabela ANOVA com o p-value relativo à influência dos factores no valor da temperatura de fusão e 

equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero) 

Factor p-value 

(1) CP (L) < 0,05 

CP (Q) 0,06 

R-sqr  0,5660 

R-adj  0,5040 

Equação Tf = 17,8081+0,8167CP 

 

 A Figura 18 representa um gráfico de superfície da temperatura de fusão em função 

das variáveis independentes (concentração de polímero e de ácido acético, e razão molar 

de reticulante/polímero). 
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Figura 18 - Gráfico de superfície da temperatura de fusão em função da concentração de gelatina de peixe e da 

razão molar de reticulante/polímero 

 Através da análise da Figura 18, observa-se o aumento significativo da temperatura 

de fusão com o aumento da concentração da gelatina de peixe. Tanto a concentração de 

ácido acético como a razão molar de reticulante/polímero não parecem afectar 

significativamente os valores da temperatura de fusão. 
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 Curvas de escoamento  

 A Figura 19 representa as curvas de escoamento de todas as soluções filmogénicas 

da gelatina de peixe, referidas na Tabela 1. 

 

Figura 19 - Curvas de escoamento de todas as soluções filmogénicas de gelatina de peixe 

 Pela análise da Figura 19 verifica-se que as 18 amostras apresentam um 

comportamento Newtoniano, isto é, a viscosidade não varia com a taxa de deformação e é 

sempre a mesma sempre que se repete a medição. Também se verifica que quanto maior é 

a concentração de gelatina de peixe e menor a concentração de ácido acético, maior é a 

viscosidade. 

 A Figura 20 representa as curvas de escoamento efectuadas a um ponto central do 

desenho experimental. A amostra foi submetida a valores crescentes e decrescentes de 

taxas de deformação (de 10 a 700 s-1 e de 700 a 10 s-1, respectivamente). 

 

Figura 20 - Curvas de escoamento da solução G11 EX810+N 

 Observando a Figura 20, verifica-se a sobreposição das curvas de escoamento. Esta 

sobreposição indica que, a viscosidade da solução é recuperada para valores baixos de taxa 
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de deformação, mesmo depois de submetida a valores elevados de taxa de deformação. 

Mais uma vez se verifica que a viscosidade não varia com a taxa de deformação, concluindo 

que se trata de um fluído newtoniano. 

 Na Figura 21 é feita uma comparação das curvas de escoamento entre as soluções 

com maior e menor concentração de gelatina de peixe (G14 EX810+N e G13 EX810+N, 

respectivamente).  

 

Figura 21 - Curva de escoamento da solução G14 EX810+N (maior concentração de gelatina de peixe) e G13 

EX810+N (menor concentração de gelatina de peixe) 

 Observando a Figura 21, verifica-se que ambas as curvas de escoamento 

apresentam um comportamento newtoniano, cujo valor da viscosidade não varia com a taxa 

de deformação. Também é possível verificar que o aumento na concentração de gelatina de 

peixe leva ao aumenta do valor da viscosidade. 

 Na Figura 22 é feita uma comparação das curvas de escoamento entre as soluções 

com maior e menor concentração de ácido acético (G16 EX810+N e G15 EX810+N, 

respectivamente). 
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Figura 22 - Curva de escoamento da solução G16 EX810+N (maior concentração de ácido acético) e             

G15 EX810+N (menor concentração de ácido acético) 
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 Através da Figura 22, verifica-se que quanto menor for a concentração de ácido 

acético, maior é a viscosidade. Estes resultados estão em concordância com o aumento do 

módulo conservativo com a dimuição da concentração de ácido (Figura 12). Ambas as 

curvas de escoamento apresentam um comportamento newtoniano, cujo valor não varia 

com a taxa de deformação. 

 Visto que todas as curvas de escoamento têm um comportamento newtoniano é 

possível, através dos valores obtidos nas curvas de escoamento, obter um valor aproximado 

da viscosidade quando a taxa de deformação tende para zero (η0). O valor de η0 é uma 

estimativa da viscosidade da solução filmogénica no início da secagem e, neste caso, a 

viscosidade deste patamar newtoniano é muito semelhante à viscosidade da solução no 

início do processo de secagem. Os valores estão representados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Valor aproximado de η0 das soluções de gelatina de peixe 

Solução  η0 (Pa.s) 

G1 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,006 ± 0,0002 
G2 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,079 ± 0,0053 
G3 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,008 ± 0,0002 
G4 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,052 ± 0,0034 
G5 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,005 ± 0,0002 
G6 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,052 ± 0,0018 
G7 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,007 ± 0,0003 
G8 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,054 ± 0,0021 
G9 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,011 ± 0,0005 
G10 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,014 ± 0,0006 
G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,013 ± 0,0004 
G12 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,020 ± 0,0004 
G13 EX810+N 1,64% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,005 ± 0,0002 
G14 EX810+N 8,36% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,069 ± 0,0021 
G15 EX810+N 5% gel / 0,35% AA / 2 EX810 0,154 ± 0,0049 
G16 EX810+N 5% gel / 3% AA / 2 EX810 0,010 ± 0,0002 

G17+N 5% gel / 1,7% AA 0,016 ± 0,0005 
G18 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 4 EX810 0,012 ± 0,0008 

 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores de η0, não se obteve 

um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo II).  

  

 



36 

 

 Neste caso também não foi possível efectuar um teste de Scheffé, devido à falta de 

réplicas necessárias a este teste. No entanto, e de acordo com a Figura 19, pode-se concluir 

que a viscosidade a baixas taxas de deformação é afectada pelas concentrações de 

polímero e de ácido acético. O mesmo não se verifica para a razão molar 

reticulante/polímero. 

3.1.3 Determinação da espessura dos filmes 

 A Tabela 9 apresenta as espessuras dos filmes de gelatina de peixe. 

Tabela 9 - Espessura dos filmes de Gelatina de peixe  

Solução  Espessura (mm)  

G1 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,094 ± 0,035 

G2 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,088 ± 0,034 

G3 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,090 ± 0,014 

G4 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,097 ± 0,020 

G5 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,099 ± 0,021 

G6 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,080 ±0,041 

G7 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,105 ± 0,023 

G8 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,094 ± 0,038 

G9 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,080 ± 0,012 

G10 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,103 ± 0,015 

G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,079 ± 0,039 

G12 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,086 ± 0,017 

G13 EX810+N 1,64% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,085 ± 0,024 

G14 EX810+N 8,36% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,112 ± 0,048 

G15 EX810+N 5% gel / 0,35% AA / 2 EX810 0,088 ± 0,013 

G16 EX810+N 5% gel / 3% AA / 2 EX810 0,090 ± 0,031 

G17+N 5% gel / 1,7% AA 0,091 ± 0,041 

G18 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 4 EX810 0,105 ± 0,017 

 

3.1.4 Aparência dos filmes obtidos 

 Todos os filmes de gelatina de peixe obtidos apresentaram uma aparência idêntica, 

muito transparentes, com muito pouca coloração. A Figura 23 ilustra alguns exemplos dos 

filmes obtidos. 
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G10 EX810+N

5% Gelatina de peixe, 1,7% AA e 2 mol EX810/mol Gelatina de peixe

G13 EX810+N

1,64% Gelatina de peixe, 1,7% AA e 2 mol EX810/mol Gelatina de peixe

G14 EX810+N

8,36% Gelatina de peixe, 1,7% AA e 2 mol EX810/mol Gelatina de peixe

 

Figura 23 - Aparência dos filmes de gelatina de peixe 

3.1.5 Alteração da cor 

 Através do modelo de cores L*a*b* estudou-se a diferença de cor provocada pelos 

filmes nas cartolinas coloridas. A Tabela 10 indica a diferença de cor (∆E) entre as cartolinas 

coloridas com e sem os filmes de gelatina de peixe. 
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Tabela 10 - Diferença de cor (∆E) das cartolinas com e sem filme 

Solução ∆E 

 Branco Amarelo Azul Verde  Vermelho  Preto  

G1 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 2 7 4 6 8 7 

G2 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 3 7 4 5 8 7 

G3 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 3 7 4 5 8 7 

G4 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 3 7 4 6 8 7 

G5 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 3 7 5 6 7 7 

G6 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 3 7 5 5 8 7 

G7 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 3 6 5 6 7 7 

G8 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 3 7 5 6 8 7 

G9 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3 7 4 6 8 7 

G10 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3 7 4 6 8 7 

G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 2 7 4 6 8 7 

G12 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 2 7 5 5 8 6 

G13 EX810+N 1,64% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3 7 6 6 8 7 

G14 EX810+N 8,36% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3 8 5 5 8 7 

G15 EX810+N 5% gel / 0,35% AA / 2 EX810 2 6 4 5 8 7 

G16 EX810+N 5% gel / 3% AA / 2 EX810 3 6 5 6 8 7 

G17+N 5% gel / 1,7% AA 3 7 4 6 8 7 

G18 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 4 EX810 2 6 4 5 8 7 

 

 A partir da Tabela 10 é possível concluir que, para todos os flmes obtidos, algumas 

alterações da cor são passíveis de serem detectáveis pelo olho humano (∆E>3), no entanto 

como os ∆E são muito baixos (∆E<10) pode-se afirmar que as cores são muito idênticas. Os 

filmes não alteram significativamente a cor original das cartolinas. 

 Para complementar os resultados da alteração da cor, a Figura 24 representa os 

resultados experimentais do plano a*b* (Figura 25a)) e apresenta os resultados 

experimentais num gráfico 3D no plano a*b*L* (Figura 25b)) da amostra G11 EX810+N 

(ponto central do desenho experimental). A representação dos resultados num gráfico 3D 

permite uma melhor percepção da distribuição espacial das amostras, bem como da 

distância entre a cor com e sem filme. 
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L*

 

Figura 24 - Representação gráfica dos resultados experimentais do plano a*b* (a), representação gráfica 3D no 

plano a*b*L* (b) da amostra G11 EX810+N (ponto central) 

 Na Figura 24 a) podemos observar que, para a cor azul, verde, amarela e vermelha, 

os pontos com e sem filme estão bastante próximos e para as cores branca e preta estes 

mesmos pontos encontram-se sobrepostos. 

 As cores azul, vermelho, verde e amarelo apresentaram um valor de C (saturação) 

inferior ao das cores originais sem filme enquanto que, nas cores branca e preta a saturação 

manteve-se inalterada. Isto significa que, à excepção das cores branca e preta, a cor tornou-

se ligeiramente menos intensa. 

 Em relação ao ângulo h não ocorre alteração, indicando uma manutenção da matiz 

da cor com a aplicação do filme. 

 Relativamente à Figura 24 b) verifica-se que a distância espacial das amostras com e 

sem filme é muito reduzida. 

3.1.6 Propriedades higroscópicas 

 Isotermas de adsorção de água  

 É muito importante o estudo da capacidade de adsorção do vapor de água em filmes 

de gelatina de peixe, pois são muito sensíveis à água. Este estudo é feito através de 

isotermas de adsorção de água, que expressam a relação de equilíbrio entre a quantidade 

de água na atmosfera e aquela que está presente no filme. 
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Face aos valores obtidos, o modelo que melhor se adequa aos resultados é o de 

Oswin, cuja equação é (Rodrigues, 2008): 

         (17) 

Onde:  

mc – Massa de água por massa de sólido seco no equílibrio; 

aw – Actividade da água; 

K – Constante de ajuste do modelo de Oswin; 

C – Constante de ajuste do modelo de Oswin. 

 Através deste modelo foi possível determinar os parâmetros C e K, que estão 

representados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Parâmetros do modelo de Oswin 

Solução C * K ** R2 

G1 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,071 0,808 0,996 
G2 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 0,079 0,700 0,996 
G3 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,065 0,792 0,996 
G4 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 0,087 0,652 0,995 
G5 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,043 0,910 0,993 
G6 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 0,060 0,815 0,984 
G7 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,041 0,964 0,997 
G8 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 0,070 0,770 0,997 
G9 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,069 0,809 0,997 
G10 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,071 0,759 0,996 
G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,066 0,806 0,997 
G12 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,069 0,798 0,999 
G13 EX810+N 1,64% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,085 0,730 0,992 
G14 EX810+N 8,36% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,045 0,894 0,994 
G15 EX810+N 5% gel / 0,35% AA / 2 EX810 0,079 0,735 0,991 
G16 EX810+N 5% gel / 3% AA / 2 EX810 0,073 0,698 0,992 

G17+N 5% gel / 1,7% AA 0,067 0,761 0,983 
G18 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 4 EX810 0,046 0,881 0,992 

 * erro associado entre 20,8 a 44,8% 

 ** erro associado entre 10,4 a 31,3% 
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 Na Tabela 11 verifica-se que os valores dos parâmetros C e K, do modelo de Oswin, 

entre soluções são bastante próximos e que os valores de R2 são superiores a 0,98, o que 

significa um bom ajuste. 

 A Figura 25 representa a curva resultante do ajuste efectuada a um ponto central do 

desenho experimental (Tabela 1). 
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Figura 25 - Isotermas de adsorção de água da solução G11 EX810+N (ponto central) ajustadas ao modelo de 

Oswin 

 Observando a Figura 25 verifica-se que quanto maior a actividade de água (aw) da 

solução salina, maior a adsorção de água. Contudo este aumento não é constante, pois 

para baixos valores de aw, a quantidade de água adsorvida aumenta lentamente, até que 

para valores de aw, a partir de 0,643, a quantidade de água adsorvida começa rapidamente 

a aumentar. 

 Solubilidade e Capacidade de absorção de água  

 A solubilidade, nomeadamente em água, é uma propriedade importante em filmes 

hidrofílicos. Dependendo da aplicação do filme, as características da solubilidade e da 

capacidade de absorção de água podem variar, pois para certas aplicações requerem-se 

filmes muito insolúveis e resistentes de forma a proteger a integridade do produto. Por isso é 

tão importante fazer os estudo destas propriedades. 

 Realizaram-se testes à solubilidade em água e em ácido acético (1,7%) de todos os 

filmes obtidos. Estes resultados estão representados na Figura 26. 
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Figura 26 - Solubilidade em água e em ácido acético (1,7%) dos filmes de gelatina de peixe 

 Por observação da Figura 26 pode-se afirmar que, os filmes de gelatina de peixe 

apresentaram uma solubilidade significativa em água e em ácido acético a 1,7%, e que a 

maioria  dos filmes têm valores muito próximos de solubilidade em ambos os meios. No 

entanto os filmes G3 EX810+N, G5 EX810+N e G16 EX810+N foram completamente 

solúveis tanto em água como em ácido acético. O filme G17+N foi completamente solúvel 

em ácido acético e representa o ponto do desenho experimental (Tabela 1) que não contém 

reticulante. 

 Uma das explicações para os valores de solubilidade obtidos está relacionada com a 

presença de um plastificante (glicerol), pois ao inserir-se entre as cadeias proteicas diminui 

a interacção entre as cadeias e a força de coesão entre as moléculas, levando ao aumento 

da mobilidade das cadeias poliméricas, contribuindo para uma estrutura de filme menos 

densa e mais permeável (visto ter uma grande capacidade para interagir com a água) 

(Jongjareonrak et al,. 2006). 

 Outra explicação pode estar relacionada com o pH. Num estudo realizado por 

Tomihata & Kenji (1997) produziram-se filmes de ácido hialurónico reticulados, à 

temperatura ambiente, com diferentes concentrações de EX810 e a vários valores de pH. 

Após obtenção dos filmes, estes foram lavados com água destilada e secos sob vácuo. 

Estes autores concluíram que os filmes, produzidos a pH ácido (pH=6), resistiam mais 

tempo à degradação que os filmes produzidos a pH=8. 

 No presente trabalho, as soluções filmogénicas apresentaram valores de pH baixos 

(pH<5) (Anexo I), sendo bastante favorável para a acção do reticulante. Contudo, não se 

retirou o reticulante que não reagiu, ou seja, os filmes depois de secos não foram lavados. 
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 Também relacionado com o pH está o ponto isoeléctrico da gelatina de peixe 

utilizada (≈7). O pH das soluções filmogénicas do desenho experimental (Anexo I) é sempre 

bastante inferior ao ponto isoeléctrico da gelatina de peixe e para esses valores de pH, a 

solubilidade da gelatina de peixe utilizada é bastante elevada. A solubilidade diminui para 

valores de pH mais próximos do ponto isoeléctrico da gelatina. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores na solubilidade, não se 

obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo III). 

 As Tabelas 12 e 13 representam os valores de p-value, da solubilidade em água e 

em ácido acético (1,7%), obtidos no teste de Scheffé, dos pontos extremos do desenho 

experimental (Tabela 1). 

Tabela 12 - Valores da solubilidade em água dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações Solubilidade em água (%) p-value 

G13 EX810+N 40,3 ± 0,9 
< 0,05 

G14 EX810+N 70,0 ± 3,1 

G15 EX810+N 34,5 ± 1,2 

< 0,001 
G16 EX810+N 100,0 ± 0,0 

G17+N 53,3 ± 7,3 
0,077 

G18 EX810+N 35,8 ± 0,8 

 

 Observando a Tabela 12 verifica-se que, a 95% de confiança, as concentrações de 

polímero e ácido acético afectam significativamente a solubilidade em água. Quanto maior a 

concentração de polímero e de ácido acético (G14 EX810+N e G16 EX810+N, 

respectivamente), maior a solubilidade dos filmes em água. Isto deve-se ao ponto 

isoeléctrico da gelatina (≈7) e ao pH das soluções filmogénicas (Anexo I), pois este último é 

sempre bastante inferior ao ponto isoeléctrico da gelatina, e para esses valores de pH, a 

solubilidade da gelatina de peixe utilizada é bastante elevada.  

 Quanto à razão molar reticulante/polímero observa-se, a 95% de confiança, que não 

afectou significativamente a solubilidade em água, no entanto e de acordo com o valor de p-

value obtido, verifica-se a acção do reticulante a uma certa extensão, pois com o aumento 

da razão molar reticulante/polímero, há uma tendência para a solubilidade em água baixar.  
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Esta acção do reticulante terá ocorrido durante o processo de secagem, uma vez que não 

se notou nenhuma alteração do expectro mecânico das soluções filmogénicas com a adição 

desse composto (Figura 13). 

 Tendo em conta que o EX810 é bastante hidrofílico e de cadeia longa, também pode 

ter actuado como plastificante. 

Tabela 13 - Valores da solubilidade em ácido acético (1,7%) dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de 

Scheffé 

Formulações 
Solubilidade  em ácido 

acético (1,7%) (%) 
p-value 

G13 EX810+N 39,2 ± 0,5 
< 0,01 

G14 EX810+N 57,2 ± 4,4 

G15 EX810+N 35,2 ± 1,1 
< 0,001 

G16 EX810+N 100,0 ± 0,0 

G17+N 100,0 ± 0,0 
< 0,001 

G18 EX810+N 35,5 ± 0,02 

 

 Observando a Tabela 13 verifica-se que, a 95% de confiança, todos as variáveis 

independentes afectaram significativamente a solubilidade em ácido acético (1,7%). O que 

foi mencionado para os valores da Tabela 12, relativamente às concentrações de polímero e 

de ácido acético, também ocorre para os valores obtidos na Tabela 13, para as mesmas 

concentrações, isto é, os valores obtidos devem-se ao ponto isoeléctrico da gelatina de 

peixe e ao pH das soluções filmogénicas.  

 Quanto à razão molar reticulante/polímero, quando esta é nula (G17+N) não existe 

reticulação, logo o filme é bastante solúvel. Para razões molares de reticulante elevadas 

(G18 EX810+N) a solubilidade em ácido acético (1,7%) diminui bastante, no entanto o filme 

ainda é bastante solúvel, possivelmente devido ao reticulante em excesso na solução, que é 

hidrofílico e pode favorecer a desintegração do filme. No entanto verifica-se que a solução 

G18 EX810+N apresenta valores de solubilidade semelhantes, em água e em ácido acético 

1,7%, indicando que o reticulante terá agido com alguma extensão durante a secagem. 
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 A capacidade de absorção de água foi determinada através da diferença entre o 

filme depois de mergulhado em água/ácido acético (1,7%) e o filme seco. Os resultados 

obtidos estão representados na Figura 27. 
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Figura 27 - Capacidade de absorção de água em água e ácido acético (1,7%) dos filmes de gelatina de peixe 

 Para as amostras que foram totalmente solúveis, não foi possível determinar a 

capacidade de absorção de água. 

 Observando a Figura 27, verifica-se que, a capacidade de absorção de água em 

ácido acético a 1,7% é maior do que em água. Este resultado pode ter influência do baixo 

valor pH da solução de ácido acético, que pode deslocar o equilíbrio sólido-líquido para uma 

maior entrada de água. 

 Também se pode verificar que os filmes têm uma capacidade muito elevada para 

absorver água. Este resultado deve-se ao reticulante utilizado, pois o EX810 tem uma 

estrutura linear com tamanho relativamente elevado e tem uma natureza hidrofílica, 

podendo causar maior absorção de água. Por outro lado, o reticulante em excesso não foi 

retirado dos filmes, podendo contribuir para o aumento da absorção de água. 

 O elevado valor da solução com maior concentração de gelatina de peixe (G14 

EX810+N) deve-se a um problema de secagem em que a espessura do filme não ficou 

homogénea, ficando um dos extremos muito fino e outro muito espesso. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores na capacidade de 

absorção de água, não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo III). 
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 As Tabelas 14 e 15 representam os valores de p-value, da capacidade de absorção 

de água em água e em ácido acético (1,7%), obtidos no teste de Scheffé, dos pontos 

extremos do desenho experimental (Tabela 1). 

Tabela 14 - Valores da capacidade de absorção de água em ácido acético (1,7%) dos pontos extremos 

(concentração de gelatina de peixe) e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações 
CAA em ácido acético (1,7%) 

(g H2O/g sólido seco) 
p-value 

G13 EX810+N 14,1 ± 0,7 
< 0,05 

G14 EX810+N 34,1 ± 6,4 

 

 Em relação à Tabela 14 não foi possível efectuar o teste de Scheffé nos pontos 

extremos, referentes à concentração de ácido acético e razão molar reticulante/polímero, 

porque os filmes da solução G16 EX810+N e G17+N dissolveram-se.  

  

Tabela 15 - Valores da capacidade de absorção de água em água dos pontos extremos (concentração de 

gelatina de peixe e razão molar reticulante/polímero) e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações 
CAA em água                          

(g H2O/g sólido seco) 
p-value 

G13 EX810+N 5,2 ± 0,2 
< 0,05 

G14 EX810+N 33,4 ± 8,3 

G17+N 19,2 ± 1,8 
< 0,001 

G18 EX810+N 4,0 ± 0,3 

 

 Na Tabela 15 não foi possível efectuar o teste de Scheffé nos pontos extremos, 

referentes à concentração de ácido acético, porque os filmes da solução G16 EX810+N 

dissolveram-se. 

 De acordo com os valores de p-value obtidos para os pontos extremos, referentes à 

concentração de gelatina de peixe (Tabela 14 e 15) verificou-se que a 95% de confiança , a 

concentração de polímero afectou significativamente a capacidade de absorção de água.  
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Mais uma vez isto ocorre devido ao pH das soluções filmogénicas (Anexo I) que é inferior ao 

ponto isoeléctrico da gelatina de peixe, tornando-a muito solúvel e com maior capacidade 

para absorver a água. 

 Também se observou, a 95% de confiança, que a razão molar reticulante/polímero 

afectou significativamente a capacidade de absorção de água em água. Quanto maior a 

razão molar, menor é o valor da capacidade de absorção de água, o que indica, novamente, 

que o reticulante terá agido com alguma extensão. Como os filmes com razões molares 

elevadas ainda têm uma capacidade para absorver água significativa, entende-se, mais uma 

vez, que o reticulante também terá actuado como plastificante, devido à sua natureza 

hidrofílica e cadeia longa. 

3.1.7 Permeabilidade ao vapor de água 

 Os valores da permeabilidade ao vapor de água (PVA) obtidos para os filmes de 

gelatina de peixe estão representados graficamente na Figura 28. 
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Figura 28 - Permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes de gelatina de peixe 

 Por observação da Figura 28, verifica-se que os filmes de gelatina de peixe têm 

valores de permeabilidade ao vapor de água que variam entre 0,3x10-10 e 1,8x10-10 

mol.m/m2sPa. A natureza hidrofílica da gelatina está na origem destes resultados, pois cria 

uma matriz capaz de interagir com as moléculas de água, resultando numa elevada 

adsorção de vapor de água e também numa maior mobilidade das moléculas de água no 

filme. 
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 Verifica-se também que os filmes sem reticulante apresentaram uma permeabilidade 

superior à dos filmes com reticulante. Estes resultados podem ser explicados pelo que já foi 

referido em relação ao reticulante usado, isto é, tem um carácter hidrofílico podendo estar a 

funcionar como plastificante.  

 A gelatina de peixe (comparada com a gelatina de bovinos e suínos) é mais 

hidrofóbica devido ao baixo conteúdo em prolina e hidroxiprolina. O grupo hidroxilo, da 

hidroxiprolina, está normalmente disponível para formar ligações de hidrogénio com a água. 

 A presença de um plastificante também contribui para o aumento da permeabilidade 

ao vapor de água, pois como já foi mencionado o glicerol (com natureza hidrofílica e 

carácter higroscópico), insere-se entre as cadeias proteicas diminuindo a interacção entre as 

cadeias e a força de coesão entre as moléculas, levando ao aumento da mobilidade das 

cadeias poliméricas, devido a um aumento de volume vazio, tornando a estrutura do filme 

mais permeável. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores na permeabilidade ao 

vapor de água, não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo IV). 

 A Tabela 16 representa os valores de p-value, da permeabilidade ao vapor de água 

obtidos no teste de Scheffé, dos pontos extremos do desenho experimental (Tabela 1). 

Tabela 16 - Valores da permeabilidade ao vapor de água dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de 

Scheffé 

Formulações 
Permeabilidade ao vapor de água 

(10-10 mol.m/m 2.s.Pa)) 
p-value 

G13 EX810+N 0,70 ± 0,44 
0,082 

G14 EX810+N 1,10 ± 0,30 

G15 EX810+N 0,72 ± 0,10 

0,126 
G16 EX810+N 0,52 ± 0,15 

G17+N 1,77 ± 0,73 
0,330 

G18 EX810+N 0,88 ± 0,16 

 

 Analisando a Tabela 16, verifica-se que no teste de Scheffé nenhum dos pontos 

extremos obteve um p-value significativo (a 95% de intervalo de confiança). 
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 A concentração de ácido acético não apresenta um efeito significativo para a 

permeabilidade ao vapor de água. Os valores de cada um dos extremos, para esta variável 

independente, são muito próximos.  

 Quanto à razão molar reticulante/polímero, apesar de estatisticamente não 

apresentar um efeito significativo, verifica-se, novamente, que o reticulante actuou com 

alguma extensão (durante a secagem), visto que o valor da permeabilidade ao vapor de 

água tende a diminuir com o aumento da razão molar.  

 Os filmes com razões molares elevadas continuam a ser bastante permeáveis, o que 

indica que o reticulante terá actuado como plastificante, aumentando a mobilidade das 

cadeias poliméricas, tornando a estrutura do filme permeável. 

3.1.8 Propriedades mecânicas 

 As propriedades mecânicas dos filmes são características muito importantes para 

que se consiga manter a integridade estrutural dos produtos e promover a protecção física 

dos alimentos. 

 Teste de extensão  

 Neste ensaio, os filmes de gelatina de peixe obtidos foram submetidos a um 

alongamento considerável até a força exercida pelas sondas de tracção ser suficiente para 

causar a quebra do filme. As Figuras 29 e 31 representam os valores obtidos na tensão de 

ruptura e no alongamento na ruptura, respectivamente. 

 

Figura 29 - Tensão de ruptura dos filmes de gelatina de peixe 
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 Observando a Figura 29, verifica-se que os filmes de gelatina de peixe têm valores 

de tensão de ruptura muito próximos. Um filme que sobressai bastante é o filme com maior 

concentração de polímero (G14 EX810+N), que apresenta valores bastante elevados de 

tensão na ruptura. 

 Os filmes de gelatina de peixe são, na generalidade, bastante frágeis. Isto acontece, 

possivelmente, devido ao baixo conteúdo de prolina e hidroxiprolina, originando uma 

estrutura menos organizada. A prolina e a hidroxiprolina são responsáveis  pela estabilidade 

da tripla hélice na estrutura do colagénio, através de ligações de hidrogénio entre as 

moléculas de água livres e o grupo hidroxilo, proveniente da hidroxiprolina, na gelatina. 

 O elevado valor da solução com maior concentração de gelatina de peixe (G14 

EX810+N) deve-se a um problema de secagem em que a espessura do filme não ficou 

homogénea, ficando um dos extremos muito fino e outro muito espesso. As amostras 

utilizadas tinham uma maior espessura, sendo necessária uma maior força para quebrar o 

filme (Tabela 9). 

 Através da análise estatística (Tabela 17) verifica-se que a concentração de polímero 

é o único factor que afecta significativamente a tensão de ruptura. 

Tabela 17 - Tabela ANOVA com o p-value relativo à influência de cada um dos factores na tensão de ruptura e 

equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração 

de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

Factor p-value 

(1) CP (L) < 0,001 

CP (Q) < 0,05 

R-sqr  0,7052 

R-adj  0,6659 

Equação Tensão de ruptura = 35,3250-7,6443CP+1,3650CP2 

 

 Esperar-se-ía no entanto que um aumento da razão molar reticulante/polímero (e em 

consequência um aumento do grau de reticulação), resultasse num aumento da tensão na 

ruptura, dado que se estaria na presença de uma rede polimérica mais forte. Este facto não 

se registou provavelmente devido a uma reacção de reticulação pouco extensa. Por outro 

lado, dado que o agente reticulante é linear e de elevado peso molecular, mesmo reagindo, 

pode conferir flexibilidade à matriz e diminuir a sua resistência à deformação. 
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 A Figura 30 representa um gráfico de superfície da tensão de ruptura em função das 

variáveis independentes (concentração de polímero e de ácido acético, e razão molar de 

reticulante/polímero). 
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Figura 30 - Gráfico de superfície da tensão de ruptura em função da concentração de polímero e da razão molar 

de reticulante/polímero 

 Analisando a Figura 30, novamente se conclui que o aumento da concentração de 

polímero leva ao aumento da força a exercer sobre o filme, para este quebrar. A 

concentração de ácido acético e a razão molar de reticulante/polímero não apresentam 

efeito significativo nos valores da tensão de ruptura. 

 Os valores de alongamento na ruptura estão representados na Figura 31. Observou-

se que os filmes alongavam bastante até quebrarem. 
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Figura 31 - Alongamento na ruptura dos filmes de gelatina de peixe 
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 Observando a Figura 31, pode-se dizer que os filmes de gelatina de peixe têm um 

alongamento bastante elevado. Os valores variam entre 29 e 96%. 

 Comparando as Figuras 29 e 31 verifica-se que os filmes que têm maior tensão de 

ruptura, têm menor alongamento na ruptura e vice-versa, o que seria de esperar, visto ser 

um comportamento típico dos materiais. 

 Em geral, os filmes de gelatina de peixe têm um alongamento elevado, devido à 

presença do plastificante (glicerol) que contribui para a redução das interacções 

intermoleculares e para o aumento da mobilidade das macromoléculas. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores no alongamento na 

ruptura, não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo V).  

 A Tabela 18 representa os valores de p-value, do alongamento na ruptura obtidos no 

teste de Scheffé, dos pontos extremos do desenho experimental (Tabela 1). 

Tabela 18 - Valores do alongamento na ruptura dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações Alongamento na ruptura (%) p-value 

G13 EX810+N 47,1 ± 4,7 
< 0,001 

G14 EX810+N 29,0 ± 3,6 

G15 EX810+N 59,9 ± 2,4 

< 0,001 
G16 EX810+N 47,3 ± 4,5 

G17+N 54,2 ± 3,5 
< 0,001 

G18 EX810+N 70,1 ± 2,1 

 

 Observando a Tabela 18, verifica-se que, a 95% de confiança, todas as variáveis 

independentes afectaram significativamente o alongamento na ruptura. Relativamente à 

concentração de gelatina de peixe, quanto menor for esta (G13 EX810+N), mais extensível 

é o filme. No caso da concentração de ácido acético observa-se que quanto menor for a 

mesma (G15 EX810+N), maior é o alongamento na ruptura. Relativamente à razão molar 

reticulante/polímero conclui-se que quanto maior for a quantidade de reticulante (G18 

EX810+N), maior é o alongamento na ruptura. Este facto está de acordo com o efeito do 

reticulante na tensão de ruptura. Não havendo uma reacção de reticulação extensa, a rede 

tridimensional criada não é suficiente para resistir ao alongamento.  
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Ao mesmo tempo, as moléculas de reticulante, mesmo reagindo, podem funcionar como 

plastificante favorecendo o alongamento da estrutura antes de romper. 

 O módulo de Young é obtido a partir das curvas de tensão/deformação dos filmes de 

gelatina de peixe. Os valores estão representados na Figura 32. 

 

Figura 32 - Módulo de Young dos filmes de gelatina de peixe 

 Observando a Figura 32 verifica-se que, os filmes de gelatina de peixe apresentam 

valores do módulo de Young bastante heterogéneos. 

 O elevado valor obtido para o filme com maior concentração de gelatina de peixe 

(G14 EX810+N) deve-se a um problema de secagem em que a espessura do filme não ficou 

homogénea, ficando um dos extremos muito fino e outro muito espesso. 

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores no módulo de Young, 

não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo V).  

 A Tabela 19 representa os valores de p-value, do alongamento na ruptura obtidos no 

teste de Scheffé, dos pontos extremos do desenho experimental (Tabela 1). 
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Tabela 19 - Valores do módulo de Young dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações Módulo de Young (Mpa) p-value 

G13 EX810+N 350 ± 51,9 
< 0,001 

G14 EX810+N 1642,9 ± 497,2 

G15 EX810+N 346,2 ± 51,9 

< 0,001 
G16 EX810+N 630,8 ± 265,8 

G17+N 337,5 ± 74,4 
< 0,001 

G18 EX810+N 187,5 ± 35,4 

  

Observando a Tabela 19, conclui-se que, a 95% de confiança, as concentrações de gelatina 

de peixe e de ácido acético e a razão molar reticulante/polímero afectam significativamente 

o módulo de Young.  

 Quanto maior for a concentração de gelatina de peixe e a concentração de ácido 

acético (G14 EX810+N e G16 EX810+N, respectivamente), maior será o módulo de Young 

dos filmes. Quanto maior a razão molar reticulante/polímero (G18 EX810+N), menor é o 

módulo de Young. 

 Testes de perfuração  

 Neste ensaio, os filmes sofreram um alongamento considerável até que a força 

exercida pela sonda fosse capaz de perfurar o filme. 

 Os resultados da tensão de perfuração estão representados na Figura 33. 
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Figura 33 - Tensão de perfuração dos filmes de gelatina de peixe 
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 Na Figura 33 podem-se observar algumas diferenças nos valores da tensão de 

perfuração. 

 Seria de esperar que o valor da tensão de ruptura da solução G14 EX810+N (maior 

concentração de polímero) fosse superior à solução G17+N (menor razão molar 

reticulante/polímero). O baixo valor desta solução deve-se a um problema de secagem em 

que a espessura do filme não ficou homogénea, ficando um dos extremos muito fino e outro 

muito espesso. A amostra utilizada neste teste tinha uma espessura muito fina, logo a força 

aplicada para ocorrer perfuração do filme, não foi muito elevada.  

 Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores na tensão de 

perfuração, não se obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo V).  

 A Tabela 20 representa os valores de p-value, do alongamento na ruptura obtidos no 

teste de Scheffé, dos pontos extremos do desenho experimental (Tabela 1). 

Tabela 20 - Valores da Tensão de perfuração dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações Tensão de perfuração (Kpa) p-value 

G13 EX810+N 6,5 ± 0,2 
< 0,001 

G14 EX810+N 1,0 ± 0,2 

G15 EX810+N 6,8 ± 1,0 

< 0,001 
G16 EX810+N 4,1 ± 0,5 

G17+N 2,4 ± 1,4 
0,001 

G18 EX810+N 7,5 ± 1,0 

 

 Pela análise da Tabela 20 conclui-se que uma diminuição das concentrações de 

gelatina de peixe e ácido acético (G13 EX810+N e G15 EX810+N, respectivamente) torna 

os filmes mais fortes na ruptura, o que está de acordo com os testes de extensão. 

  Quanto maior a razão molar reticulante/polímero (G18 EX810+N), maior a tensão de 

perfuração do filme observada, o que não aconteceu nos testes de extensão, onde a razão 

molar não teve um efeito significativo. Este facto pode ser devido ao diferente modo de 

solicitação das amostras nos dois tipos de testes. 

 Nos testes de perfuração, também se estudou a deformação dos filmes de gelatina 

de peixe. Os valores obtidos estão representados na Figura 34. 
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Figura 34 - Deformação dos filmes de gelatina de peixe 

 Na Figura 34, pode-se observar algumas oscilações nos valores da deformação 

entre os filmes obtidos. 

 Tal como nos testes de extensão, os filmes com maiores valores de tensão 

apresentam menores valores de alongamento e vice-versa. 

  Através da análise estatística realizada ao efeito dos factores na deformação, não se 

obteve um bom ajuste do modelo quadrático (Anexo V).  

 A Tabela 21 representa os valores de p-value, da deformação obtidos no teste de 

Scheffé, dos pontos extremos do desenho experimental (Tabela 1). 

Tabela 21 - Valores da deformação dos pontos extremos e p-values obtidos no teste de Scheffé 

Formulações Deformação (%) p-value 

G13 EX810+N 22,1 ± 1,0 
< 0,001 

G14 EX810+N 11,3 ± 1,7 

G15 EX810+N 12,9 ± 1,0 

< 0,05 
G16 EX810+N 14,9 ± 1,1 

G17+N 16,7 ± 2,4 
0,10 

G18 EX810+N 14,5 ± 1,2 
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 Observando a Tabela 21 conclui-se que a 95% de confiança a concentração de 

gelatina de peixe e a concentração de ácido acético afectam significativamente a 

deformação dos filmes obtidos. Verifica-se que quanto maior a concentração de ácido 

acético, mais extensível é o filme (G16 EX810+N) e quanto menor for a concentração de 

gelatina de peixe mais elástico é o filme (G13 EX810+N), o que está de acordo com os 

resultados dos testes de extensão. Um filme de gelatina de peixe com valores elevados de 

tensão de perfuração tem menores valores de deformação e vice-versa. 

 A 95% de confiança, a razão molar reticulante/polímero não apresenta diferenças 

significativas. Neste caso, não se registou um aumento significativo do alongamento com o 

aumento da razão molar, como nos testes de extensão. O filme reage de modo diferente 

dependendo do modo como é deformado. 

 3.2 Filmes com dupla camada de gelatina de peixe e quitosano 

e filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de  peixe e quitosano 

 Neste trabalho também se produziram filmes de mistura e com dupla camada de 

gelatina de peixe e quitosano. Para as soluções filmogénicas/filmes obtidos, também se 

efectou o estudo às propriedades reológicas, higroscópicas, mecânicas, permeabilidade ao 

vapor de água e cor. Comparou-se as propriedades das soluções/filmes de mistura e com 

dupla camada de gelatina de peixe e quitosano com um(a) solução/filme de gelatina de 

peixe (G11 EX810+N) e com um(a) solução/filme de quitosano (QEX11+N). 

 A concentração de polímero, a concentração de ácido acético e a razão molar de 

reticulante/polímero presentes na formulação de gelatina de peixe (G11 EX810+N) e na 

formulação de quitosano (QEX11+N) estão indicadas na Tabela 22. 

Tabela 22 - Concentração de polímero, ácido acético e razão molar de reticulante/polímero das soluções de 

gelatina de peixe (G11 EX810+N) e de quitosano (QEX11+N) 

Solução 
Concentração de po límero     

(% p/p) Ácido acético 
(% p/p) 

EX810 (mol/mol 
de polímero) 

Gelatina de Peixe Quitosano 

G11 EX810+N 5 0 1,7 2 

QEX11+N 0 1,5 1,7 2 
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 3.2.1 Formulação à base de gelatina de peixe e quitosano 

 A solução filmogénica, para obtenção de um filme de mistura de gelatina de peixe e 

de quitosano apresentou uma coloração mais amarelada (devido à incorporação do 

quitosano) que as soluções filmogénicas de gelatina de peixe e era igualmente transparente. 

 A solução filmogénica, para obtenção de um filme de mistura de gelatina de peixe e 

de quitosano apresentou um  pH de 3,68. 

 3.2.2 Análise reológica da solução para obtenção de um filme de 

mistura de gelatina de peixe e de quitosano 

 Testes oscilatórios  

 A solução de mistura de gelatina de peixe e quitosano foi submetida a um teste de 

varrimento de frequências, 24h após a adição do reticulante. As curvas das soluções de 

mistura MGQ(75/25), MGQ(50/50) e MGQ(25/75) estão representadas na Figura 35. 

 

G’ MGQ (75/25)

G’’ MGQ (75/25)

G’ MGQ (50/50)

G’’ MGQ (50/50)

G’ MGQ (25/75)

G’’ MGQ (25/75)

 

Figura 35 - Ensaio de varrimento de frequências das soluções de mistura 

 Na Figura 35 pode observar-se que as soluções de mistura MGQ(75/25), 

MGQ(50/50) e MGQ(25/75) apresentaram curvas dos módulos G’ e G’’ muito semelhantes. 

Verifica-se que os módulos conservativo e dissipativo aumentam com o aumento da 

frequência, em que o módulo de G’’ é sempre superior ao módulo G’, podendo concluir-se 

que se está na presença de uma solução viscosa, sem estruturação e em que o reticulante 

ainda não terá reagido com o polímero. 

 Foi feita uma comparação das curvas obtidas no teste de varrimento de frequências 

da solução MGQ(50/50), com a solução de gelatina de peixe (G11 EX810+N) e com a 

solução de quitosano (QEX11+N). Os resultados estão indicados na Figura 36. 
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G’ G11 EX810+N

G’’ G11 EX810+N

G’ MGQ (50/50)

G’’ MGQ (50/50)

G’ QEX 11

G’’ QEX11

 

Figura 36 - Ensaio de varrimento de frequências das soluções MGQ(50/50), G11 EX810+N (solução de gelatina 

de peixe) e QEX11+N (solução de quitosano) 

 Observando a Figura 36, verifica-se que entre as três curvas, a solução de gelatina 

de peixe (G11 EX810+N) é a que apresenta valores mais baixos dos módulos de G’ e G’’. 

As soluções de mistura MGQ(50/50) e de quitosano (QEX11+N) apresentam curvas, dos 

módulos de G’ e G’’ muito semelhantes, sendo que a solução de quitosano é a que 

apresenta valores mais altos dos módulos conservativo e dissipativo. 

 Tal como já foi referido a gelatina de peixe tem uma característica muito distinta, tem 

a capacidade de formar gel. Devido a esse facto, efectuou-se um teste de varrimento de 

temperaturas às soluções de mistura, para verificar se têm a capacidade de formar gel e se 

o gel formado é termoreverssível. A partir deste ensaio também se obtêm as temperaturas 

de gelificação e de fusão. As curvas de teste de varrimento de temperaturas das soluções 

de mistura estão representadas nas Figuras 37, 38 e 39. 
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Figura 37 - Curvas de varrimento de temperaturas da solução MGQ(75/25): a) Primeira transição sol-gel-sol;     

b) Segunda transição sol-gel-sol 
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Figura 38 - Curvas de varrimento de temperaturas da solução MGQ(50/50): a) Primeira transição sol-gel-sol;     

b) Segunda transição sol-gel-sol 
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Figura 39 - Curvas de varrimento de temperaturas da solução MGQ(75/25): a) Primeira transição sol-gel-sol;     

b) Segunda transição sol-gel-sol 

 Em todas as soluções de mistura de gelatina de peixe e quitosano verifica-se que 

ocorreu a formação de gel (Figuras 37, 38 e 39). As Figuras 37 a), 38 a) e 39 a) 

representam as curvas dos módulos de G’ e G’’ em função da temperatura, para um 

arrefecimento de 26 a 6ºC, seguindo-se um aquecimento de 6 a 26ºC (1ª transição sol-gel-

sol). As Figuras 37 b), 38 b) e 39 b) representam as curvas do segundo varrimento de 

temperaturas, que ocorreu imediatamente a seguir ao primeiro, cujas etapas são idênticas 

(2ª transição sol-gel-sol). 

 Por análise às curvas obtidas, nos testes de varrimento de temperaturas, foi possível 

obter as temperaturas de gelificação e de fusão, das soluções filmogénicas de mistura, e a 

partir destas calcular a diferença das mesmas (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Temperaturas de gelificação e de fusão das soluções de mistura e da solução de gelatina de peixe 

(G11 EX810+N) 

 1ª Transição sol-gel-sol 2ª Transição sol-gel-sol 

Solução Temperatura de 
gelificação (°C) 

Temperatura 
de Fusão (°C) ∆T (°C) Temperatura de 

gelificação (°C) 
Temperatura 
de Fusão (°C) ∆T (°C) 

M GQ (75/25) 13,1 22,4 9,3 13,1 22,4 9,3 

M GQ (50/50) 11,4 21,6 10,2 11,4 21,6 10,2 

M GQ (75/25) 5,8 19,1 13,2 6,3 19,1 12,8 

G11 EX810+N 14,6 22,5 7,9 15,1 23,0 7,9 

 

 Observando a Tabela 23 verifica-se que as curvas dos módulos de G’ e G’’, do 

primeiro e do segundo varrimento de temperaturas, das soluções de mistura de gelatina de 

peixe e quitosano coincidem, e que o cruzamento dos módulos conservativo e dissipativo 

ocorrem a valores de temperaturas muito próximos. Conclui-se, novamente, que o gel é 

termicamente reverssível. 

 Ao comparar as temperaturas de gelificação, indicadas na Tabela 23, verifica-se que 

quanto maior é a proporção de gelatina de peixe na solução, maior é a sua temperatura de 

gelificação e maior é a temperatura a que o gel funde. Este facto está relacionado com a 

quantidade de gelatina no meio, que é o polímero responsável pela formação de gel. Quanto 

maior a proporção de gelatina, mais fácil é a formação da estrutura tridimensional (aumento 

da temperatura de gelificação), e mais difícil é a sua destruição (aumento da temperatura de 

fusão). 

 Pode-se concluir também que quanto maior é a quantidade de gelatina de peixe na 

solução de mistura, menor é a distância entre as temperaturas de fusão e de gelificação. 

 Curvas de escoamento  

 As curvas de escoamento das soluções de mistura e das soluções simples de 

gelatina de peixe e de quitosano, estão representadas na Figura 40. 
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MGQ (50/50)

MGQ (25/75)

QEX 11+N

G11 EX810+N

 

Figura 40 - Curvas de escoamento das soluções de misturas e das soluções simples de gelatina de peixe           

e de quitosano 

 Na Figura 40, observam-se dois comportamentos distintos. A solução de gelatina de 

peixe (G11 EX810+N) e as soluções de mistura (MGQ(75/25), MGQ (50/50) e MGQ (75/25)) 

apresentam um comportamento newtoniano, enquanto que a solução de quitosano 

(QEX11+N) apresenta um comportamento reofluidificante. 

 Também se verifica que à medida que a quantidade de quitosano na solução vai 

aumentando, o efeito reofluidificante nas curvas de escoamento também aumenta. O 

carácter reofluidificante é mais evidente nas soluções  com maior proporção de quitosano, 

onde as cadeias de quitosano induzem uma maior viscosidade. Nestes casos, a partir de 

uma determinada taxa de deformação, a velocidade do estabelecimento de interacções 

entre cadeias é inferior à velocidade a que novas se formam, diminuindo a viscosidade 

(comportamento reofluidificante). O contrário ocorre quanto maior for a quantidade de 

gelatina de peixe na solução, isto é, mais evidente se torna o efeito newtoniano. 

 Para o caso das soluções que apresentaram um comportamento newtoniano, 

também foi possível obter um valor aproximado de η0 (tal como foi feito para as soluções 

simples de gelatina de peixe). A viscosidade deste patamar newtoniano também é muito 

semelhante à viscosidade da solução no início do processo de secagem. Os valores estão 

representados na Tabela 24. 

Tabela 24 - Valor aproximado de η0 das soluções de mistura e da solução de gelatina de peixe (G11 EX810+N) 

Solução η0 (Pa.s) 

MGQ (75/25) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,071 ± 0,0046 
MGQ (50/50) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,112 ± 0,0043 
MGQ (75/25) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,112 ± 0,0029 

G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,013 ± 0,0004 
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 No caso da solução que apresentava um comportamento reofluidificante (QEX11+N), 

o valor de η0 foi calculado a partir do ajuste da curva de escoamento ao modelo de Cross. 

Uma vez que, nas curvas de escoamento realizadas, a viscosidade no segundo patamar 

newtoniano não é atingida, assume-se que a viscosidade aparente e a viscosidade à taxa de 

deformação nula (η0) são muito superiores à viscosidade do segundo patamar newtoniano. 

Assim sendo, esta pode ser desprezada e utilizar-se uma simplificação do modelo de Cross 

(equação 18). 

     

         (18) 

Onde: 

ηa – Viscosidade aparente (Pa.s); 

η0 – Viscosidade à taxa de deformação nula (Pa.s); 

λ – Constante de tempo (s); 

 - Velocidade de corte (s-1); 

m – Constante adimensional relacionada com o expoente da lei de potência (m = n-1). 

 A Tabela 25 indica o valor dos parâmetros obtidos pelo ajuste da curva de 

escoamento. 

Tabela 25 - Parâmetros da viscosidade da solução simples de quitosano (QEX11+N), obtidos a partir do ajuste 

da curva de escoamento ao modelo de Cross 

Solução η0 
(Pa.s) λ (s) m 

QEX11+N 0,231 0,001340 0,76 
 

 Comparando os valores de η0 das Tabelas 24 e 25, observa-se que, novamente, o 

valor da viscosidade quando a taxa de deformação tende para zero é maior na solução 

simples de quitosano e menor na solução simples de gelatina de peixe. Mais uma vez se 

conclui que o valor da viscosidade à taxa de deformação nula é tanto maior, quanto maior é 

a proporção de quitosano na solução. 
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 3.2.3 Espessura dos filmes obtidos a partir da mistura de gelatina 

de peixe e quitosano e filmes com dupla camada de gelatina de peixe e 

quitosano 

 A espessura dos filmes de mistura e de dupla camada de gelatina de peixe e 

quitosano apresentam-se na Tabela 26. 

Tabela 26 - Espessura dos filmes de mistura e de dupla camada de gelatina de peixe e quitosano 

Solução Espessura (mm) 

M GQ (75/25) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,086 ± 0,013 

M GQ (50/50) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,070 ± 0,010 

M GQ (25/75) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,080 ± 0,020 

BL G+Q (75/25) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,084 ± 0,012 

BL G+Q (50/50) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,084 ± 0,017 

BL G+Q (25/75) 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 0,065 ± 0,010 

 

 3.2.4 Aparência dos filmes obtidos 

 Tanto os filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de peixe e de quitosano, como 

os filmes de dupla camada de gelatina de peixe e quitosano eram igualmente transparentes 

e ligeiramente mais amarelados que os filmes de gelatina de peixe. 

 As Figuras 41 e 42 indicam a aparência dos filmes obtidos a partir da mistura de 

gelatina de peixe e quitosano e com dupla camada de gelatina de peixe e quitosano. 
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M GQ (75/25)

75% Gelatina de peixe, 25% Quitosano

M GQ (50/50)

50% Gelatina de peixe, 50% Quitosano

M GQ (25/75)

25% Gelatina de peixe, 75% Quitosano

 

Figura 41 - Aparência dos filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de peixe e quitosano 

BL G+Q (75/25)

75% Gelatina de peixe, 25% Quitosano

BL G+Q (50/50)

50% Gelatina de peixe, 50% Quitosano

BL G+Q (25/75)

25% Gelatina de peixe, 75% Quitosano 

 

Figura 42 - Aparência dos filmes de dupla camada de gelatina de peixe e de quitosano 
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 Na Figura 42 é possível observar que os filmes de dupla camada de gelatina de 

peixe e quitosano eram transparentes, sem que fosse possível distinguir a zona de 

separação de camadas. Estes filmes apresentavam uma tendência para se enrolarem sobre 

si. 

 3.2.5 Alteração da cor 

 O modelo de cores L*a*b* permite estudar a diferença de cor provocada pelos filmes 

nas cartolinas coloridas. 

 A Tabela 27 indica a diferença de cor entre as cartolinas coloridas, com e sem filmes, 

dos filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de peixe e quitosano e filmes de dupla 

camada de gelatina de peixe e quitosano. 

Tabela 27 - Diferença de cor (∆E) das cartolinas com e sem filme 

Solução ∆E 

 Branco Amarelo  Azul Verde  Vermelho  Preto  

Filmes obtidos a partir das soluções de mistura 
M GQ (75/25) 75% Gelatina / 25% Quitosano 4 6 5 7 7 7 

M GQ (50/50) 50% Gelatina / 50% Quitosano 6 7 7 7 7 8 

M GQ (75/25) 25% Gelatina / 75% Quitosano 6 6 7 7 7 7 

Filmes de dupla camada de gelatina de peixe e quito sano 
BL GQ (75/25) 75% Gelatina / 25% Quitosano 3 7 6 7 9 8 

BL GQ (50/50) 50% Gelatina / 50% Quitosano 5 7 6 7 7 7 

BL GQ (75/25) 25% Gelatina / 75% Quitosano 5 6 7 6 7 7 

 

 Analisando os resultados expressos na Tabela 27, conclui-se que a alteração da cor 

é muito baixa (∆E<10), tanto para os filmes a partir da mistura de gelatina de peixe e de 

quitosano, como para os filmes de dupla camada de gelatina de peixe e quitosano. 

 3.2.6 Propriedades higroscópicas 

 Solubilidade  

 Na Figura 43 estão representadas as solubilidades em água e em ácido acético 

(1,7%) dos filmes obtidos a partir da mistura de gelatina de peixe e de quitosano, bem como 

dos filmes de dupla camada de gelatina de peixe e quitosano. 
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Figura 43 - Solubilidade dos filmes em água e em ácido acético (1,7%) 

 Observando a Figura 43, verifica-se que, no geral, a solubilidade em ácido acético é 

ligeiramente superior, à solubilidade em água, tanto para os filmes de mistura como para os 

filmes de dupla camada. Este facto pode ser devido à maior solubilidade em soluções 

ácidas, quer da gelatina quer do quitosano isoladamente. 

 No geral, os valores de solubilidade, em água e em ácido acético (1,7%), estão muito 

próximos dos valores obtidos para o filme de gelatina de peixe. 

 Capacidade de absorção de água  

 A Figura 44 indica os valores obtidos na capacidade de absorção de água, dos filmes 

de mistura e de dupla camada, em água e em ácido acético (1,7%). 
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Figura 44 - Capacidade de absorção de água em água e em ácido acético (1,7%) 
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 Analisando a Figura 44 verifica-se que, a capacidade de absorção de água é maior 

em ácido acético (1,7%) do que em água. Este facto ocorre devido ao pH da solução, pois 

em ácido acético (1,7%), os filmes estão em contacto com uma solução ácida, cujo pH é 

bastante inferior ao ponto isoeléctrico da gelatina de peixe (≈7), tornando-se mais solúveis e 

com maior capacidade de absorção de água. O facto do reticulante ter uma natureza 

hidrofílica também explica a maior absorção de água em ácido acético a 1,7%. 

 Entre filmes de mistura, o filme que contém igual proporção de gelatina de peixe e de 

quitosano (MGQ (50/50)), apresenta valores mais elevados de absorção em ambos os 

meios. Nos filmes de dupla camada, o filme que apresenta igual proporção de gelatina de 

peixe e de quitosano (BL GQ (50/50)), destaca-se com um maior valor de capacidade de 

absorção de água em ácido acético (1,7%). 

 Para os filmes de mistura, os valores da capacidade de absorção de água em ácido 

acético (1,7%) são inferiores aos do filme de gelatina de peixe (G11 Ex810+N), enquanto 

que os valores da capacidade de absorção de água em água são muito semelhantes aos do 

filme de gelatina de peixe. Para os filmes de dupla camada, os valores da capacidade de 

absorção de água, em ambos os meios, assemelham-se aos valores obtidos para o filme de 

gelatina de peixe (G11 Ex810+N). 

 3.2.7 Permeabilidade ao vapor de água  

 Os valores da permeabilidade ao vapor de água dos filmes obtidos a partir da mistura 

de gelatina de peixe e quitosano e filmes com dupla camada de gelatina de peixe e 

quitosano, estão indicados na Figura 45. 
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Figura 45 - Permeabilidade ao vapor de água dos filmes de mistura, filmes com dupla camada, filme de gelatina 

de peixe e filme de quitosano 
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 Observando a Figura 45 verifica-se que a adição de quitosano na solução levou a 

uma diminuição na permeabilidade ao vapor de água dos filmes de mistura e dos filmes de 

dupla camada, quando comparados com o filme de gelatina de peixe (G11 EX810+N). Este 

facto pode ser devido ao maior carácter hidrofóbico do quitosano.  

 3.2.8 Propriedades mecânicas 

 Teste de extensão  

 No teste de extensão, os filmes obtidos sofreram um alongamento considerável até a 

força exercida pelas sondas de tracção, ser suficiente para causar a quebra do filme. 

Através da realização do teste de extensão, obtém-se a tensão de ruptura (Figura 46), o 

alongamento de ruptura (Figura 47) e o módulo de Young (Figura 48). 
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Figura 46 - Tensão de ruptura dos filmes de mistura de gelatina de peixe e de quitosano, filmes de dupla 

camada, filmes de gelattina de peixe e filmes de quitosano 
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Figura 47 - Alongamento na ruptura dos filmes de mistura de gelatina de peixe e de quitosano, filmes de dupla 

camada, filmes de gelattina de peixe e filmes de quitosano 
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 Tal como nos filmes de gelatina de peixe, e analisando as Figuras 46 e 47, verifica-

se que os filmes com maiores valores na tensão de ruptura têm menores valores de 

alongamento na ruptura.  

 Em relação aos valores obtidos entre filmes de mistura de gelatina de peixe e 

quitosano, (Figura 46), verifica-se que o filme com igual proporção de gelatina de peixe e de 

quitosano, apresenta maior tensão de ruptura e que este valor é superior ao observado no 

filme de gelatina de peixe (G11 EX810+N). No que diz respeito aos filmes de dupla camada, 

o comportamento da tensão na ruptura foi idêntico (Figura 46). 

 Em relação ao alongamento na ruptura (Figura 47), não se observam diferenças 

muito significativas entre os filmes de mistura, dupla camada e o filme de gelatina de peixe. 

A adição de quitosano à matriz não alterou significativamente a extensibilidade dos filmes. 

 A Figura 48 representa o valor do módulo de Young dos filmes de mistura de gelatina 

de peixe e de quitosano e dos filmes de dupla camada de gelatina de peixe e de quitosano. 
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Figura 48 - Módulo de Young dos filmes de mistura de gelatina de peixe e de quitosano, filmes de dupla camada, 

filmes de gelattina de peixe e filmes de quitosano 

 Analisando a Figura 48 verifica-se que, no geral, os filmes com dupla camada 

apresentam valores do módulo de Young superiores aos das misturas, excepto na 

proporção 25% gelatina de peixe e 75% quitosano, que apresenta um módulo de Young 

inferior. Tanto nos filmes de mistura como nos filmes de dupla camada, os filmes com igual 

proporção de gelatina de peixe e de quitosano (M GQ (50/50) e BL GQ (50/50)) apresentam 

um máximo nos valores do módulo de Young. Estes valores estão de acordo aos 

apresentados na Figura 44 para a tensão na ruptura: a proporção 50% gelatina de peixe e 

50% quitosano, quer em mistura, quer em dupla camada, originou filmes com uma maior 

resistência durante a deformação, em relação às outras proporções de polímeros e em 

relação ao filme de gelatina de peixe (G11 EX810+N). 
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 Testes de perfuração  

 No teste de perfuração, os filmes obtidos sofreram algum alongamento até a força 

exercida pela sonda ser capaz de perfurar o filme. A partir deste teste obtém-se a tensão de 

perfuração e a deformação, cujos valores estão representados nas Figuras 49 e 50. 
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Figura 49 - Tensão de perfuração dos filmes de mistura de gelatina de peixe e de quitosano, filmes de dupla 

camada, filmes de gelatina de peixe e filmes de quitosano 
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Figura 50 - Deformação dos filmes de mistura de gelatina de peixe e de quitosano, filmes de dupla camada, 

filmes de gelatina de peixe e filmes de quitosano 

 Observando as Figuras 49 e 50, novamente se verifica que os filmes com valores 

elevados de tensão na perfuração têm menores valores de deformação. Os valores de 

tensão na perfuração e de deformação, do filme de quitosano (QEX11+N) são superiores 

aos valores do filme de gelatina (G11 EX810+N). 

 Na Figura 49, verifica-se que quanto maior a proporção de gelatina de peixe nos 

filmes, maior é a tensão de perfuração, tanto para os filmes de mistura como para os filmes 

de dupla camada. 
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  Na Figura 50 verifica-se que, tanto para os filmes de mistura como para os filmes de 

dupla camada, os filmes com igual proporção de gelatina de peixe e de quitosano (M GQ 

(50/50) e BL GQ (50/50)) apresentam os valores mais baixos de deformação. 

 Os resultados obtidos nos testes de perfuração mostram que as matrizes poliméricas 

comportam-se de forma diferente, em comparação com as propriedades mecânicas 

observadas nos testes de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

4. Conclusões 

 Para este trabalho realizou-se um desenho experimental (composto central rotativo) 

para a obtenção de filmes à base de gelatina de peixe, com a incorporação de um 

reticulante (Etileno glicol diglicidil éter), glicerol e nisina. Neste desenho experimental, a 

concentração de gelatina de peixe, concentração de ácido acético e a razão molar 

reticulante/polímero correspondem às variáveis independentes. Foi possível obter 

conclusões relativamente ao efeito destas variáveis nas propriedades reológicas das 

soluções filmogénicas e nas propriedades mecânicas, higroscópicas e de permeabilidade ao 

vapor de água dos filmes. Neste trabalho ainda foram obtidos filmes a partir da mistura de 

gelatina de peixe e de quitosano e filmes com dupla camada (uma camada de quitosano 

sobre uma camada de gelatina de peixe). 

 Relativamente à reologia das soluções filmogénicas de gelatina de peixe verificou-se 

que o valor dos módulos conservativo e dissipativo aumenta com a frequência e a natureza 

viscosa do fluído prevalece sobre a natureza elástica, podendo concluir-se que não existiu 

nenhuma estruturação e que o reticulante não terá actuado de forma significativa nas 

soluções antes da secagem (mas terá ocorrido com um certa extensão durante o processo 

de secagem). O valor de ambos os módulos é afectado pelas concentrações de polímero e 

de ácido acético. As curvas de escoamento das soluções filmogénicas permitiram concluir 

que a viscosidade aumenta com o aumento da concentração de gelatina de peixe e todas as 

curvas apresentam um comportamento newtoniano. 

 Quanto aos ensaios de varrimento de temperaturas, verificou-se que a concentração 

de polímero afecta significativamente as temperaturas de fusão e gelificação. O aumento da 

concentração de gelatina de peixe leva ao aumento das temperaturas de gelificação e de 

fusão. 

 Os filmes de gelatina de peixe obtidos eram bastante transparentes, incolores e 

muito semelhantes entre si. 

 Conclui-se que os filmes de gelatina de peixe obtidos são bastante hidrofílicos e 

apresentaram isotermas de adsorção idênticas (quanto maior a humidade relativa da 

atmosfera a que a amostra de filme esteve submetida, maior a adsorção de água).  

 Para as restantes propriedades estudadas (propriedades higroscópicas, 

permeabilidade ao vapor de água e propriedades mecânicas) verificou-se que com o 

aumento da concentração de polímero ocorreu um aumento da solubilidade e da capacidade 

de absorção de água, tanto em água como em ácido acético (1,7%) e um aumento da 
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permeabilidade ao vapor de água. Nos testes de extensão houve um aumento da tensão de 

ruptura (sendo necessária uma força maior para o filme quebrar), e uma diminuição do 

alongamento na ruptura, enquanto que nos testes de perfuração tanto a tensão de 

perfuração como a deformação diminuíram. Na tensão de perfuração há uma diferença 

significativa devido, provavelmente, à espessura das amostras que era bastante fina (devido 

a um erro de secagem). Apesar do aumento da concentração de polímero provocar uma 

diminuição do alongamento e da deformação, verifica-se que os filmes continuam bastantes 

extensíveis devido a uma maior estruturação da gelatina de peixe e ao aumento da 

mobilidade das cadeias poliméricas, conferindo aos filmes um alongamento considerável. 

 O aumento da solubilidade e capacidade de absorção de água em água e ácido 

acético (1,7%) e da permeabilidade ao vapor de água deve-se essencialmente ao ponto 

isoeléctrico da gelatina de peixe e ao pH das soluções filmogénicas, pois este último é 

sempre bastante inferior ao ponto isoeléctrico da gelatina de peixe, e para esses valores de 

pH a gelatina de peixe é bastante solúvel e tem uma grande capacidade para absorver 

água.  

 Quanto ao efeito do aumento da concentração de ácido acético, verificou-se que 

provocou um aumento da solubilidade e da capacidade de absorção de água, tanto em água 

como em ácido acético (1,7%), um aumento do módulo de Young e da deformação, e uma 

diminuição do alongamento na ruptura e na tensão de perfuração. Relativamente à 

permeabilidade ao vapor de água e á tensão de ruptura, a concentração de ácido acético 

não apresentou um efeito significativo. 

 Mais uma vez, o aumento da solubilidade e capacidade de absorção de água em 

água e ácido acético (1,7%) deve-se, essencialmente, ao ponto isoeléctrico da gelatina de 

peixe e ao pH das soluções filmogénicas, que é sempre bastante inferior ao ponto 

isoeléctrico da gelatina de peixe, e para esses valores de pH a gelatina de peixe é bastante 

solúvel e tem uma grande capacidade para absorver água. 

 Com o aumento da razão molar reticulante/polímero ocorreu diminuição da 

solubilidade e capacidade de absorção de água em água e em ácido acético (1,7%) e da 

permeabilidade ao vapor de água, podendo dever-se à acção do reticulante a uma certa 

extensão durante a secagem. Tendo em conta que o reticulante é bastante hidrofílico e de 

cadeia longa, também poderá ter actuado como plastificante, compensando o efeito da 

reticulação nos parâmetros referidos. 
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 Relativamente às propriedades mecânicas, verificou-se que com o aumento na razão 

molar houve um aumento da tensão de perfuração, indicando que o reticulante reagiu a uma 

certa extensão. No caso do alongamento na ruptura, apesar de não ter ocorrido uma 

reacção de reticulação extensa (rede tridimensional criada não teve capacidade para resistir 

ao alongamento), as moléculas de reticulante podem ter funcionado como plastificante 

favorecendo o alongamento da estrutura antes desta romper.  

 Nos testes oscilatórios realizados às soluções de mistura de gelatina de peixe e 

quitosano, o valor dos módulos conservativo e dissipativo aumentaram com a frequência, 

indicando que se está na presença de uma solução viscosa, sem estruturação, e em que o 

reticulante também ainda não actuou. Conclui-se ainda que o aumento da proporção de 

gelatina de peixe na solução fez diminuir não só o valor dos módulos G’ e G’’, nos testes 

oscilatórios, mas também a viscosidade da solução nas curvas de escoamento. 

 Dos testes de varrimento de temperaturas efectuados às soluções de mistura de 

polímeros conclui-se que, o aumento da concentração de gelatina de peixe na solução de 

mistura, provocou um aumento nas temperaturas de gelificação e de fusão. 

 Relativamente aos filmes de mistura e aos filmes de dupla camada verificou-se que a 

capacidade de absorção de água em ácido acético é sempre superior que em água, devido 

não só ao pH das soluções que é inferior ao ponto isoeléctrico da gelatina tornando os 

filmes mais solúveis e com maior capacidade de absorção de água. Os filmes de mistura e 

de dupla camada apresentam valores de solubilidade e de alongamento na ruptura muito 

semelhantes.  

 Ao comparar os filmes de mistura com o filme de gelatina de peixe verificou-se que 

os valores de solubilidade e de alongamento na ruptura são muito semelhantes e que a 

adição de quitosano permitiu uma diminuição na permeabilidade ao vapor de água. 

  Ao comparar os filmes de dupla camada com o filme de gelatina de peixe verificou-

se que os valores da capacidade de absorção de água, em ambos os meios, estão mais 

próximos dos valores obtidos no filme de gelatina de peixe. Também se verificou uma 

diminuição da permeabilidade ao vapor de água, com a adição de quitosano. 

 A tabela 28 apresenta um quadro resumo com os resultados obtidos. 
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Tabela 28 - Quadro resumo dos resultados obtidos 

Filmes Gelatina de peixe Mistura Dupla camada 

Gelatina 
de 

peixe 

↑ CP 

↑ G’ G’’; ↑ Tf; ↑ Tg;    
↑ η; ↑S; ↑ CAA;           
↑ PVA; ↑ TR; ↓ AR;    
↑ MY; ↓ TP; ↓D 

• CAA em aa inferior aos 

valores do filme de GP; 

• valores de S muito 

semelhantes 

• ↓ PVA nos filmes de mistura 

• valores de AR muito 

semelhantes 

 ↑ Caa 

↓ G’ G’’; → Tf; → Tg; 

↓ η; ↑S; ↑ CAA;           

→ PVA; → TR; ↓ AR;  

↑ MY; ↓ TP; ↑ D 

↑ RM 

→ G’ G’’; → Tf; → Tg; 
→ η; ↓ S; ↓ CAA;         

↓ PVA; → TR; ↑ AR;  

→ MY; ↑ TP; ↓ D 

Mistura  

• ↑ Proporção GP ↓G’G’’; 
• ↑ Proporção GP ↓ η; 
• CAA superior em aa; 
• valores de S muito 
semelhantes em água e em aa 
• ↑ Proporção GP ↑ TP; 
• valores de AR muito 
semelhantes  
• M GQ (50/50) apresenta 
valor máx. em CAA (ambos os 
meios), TR, MY e valor min. 
em PVA e D; 
• M GQ (25/75) valor máx. em 
D e valor min. em MY. 

• valores de S muito 
semelhantes; 

• valores de AR muito 
semelhantes; 

• valores de MY dos filmes de 
dupla camada superiores aos 
da mistura, excepto para o 
filme BL GQ (25/75). 

Dupla 
camada  

• valores de CAA, estão mais 

próximos dos valores do filme de 

GP; 

• ↓ PVA nos filmes de dupla 

camada 

• valores de AR muito 

semelhantes. 

 

• valores de S muito 
semelhantes para todas as 
proporções de polímero 
• CAA > em aa; 
• ↑ Proporção GP ↑ TP; 
• BL GQ (50/50) valor máx. 
em CAA (em aa), TR, MY e 
valor min. em PVA e D; 
• BL GQ (75/25) valor máx. 
em CAA em água; 
• BL GQ (25/75) valor máx. 
em D e valor min. em MY. 
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 Legenda: 

↑ - aumento PVA – permeabilidade ao vapor de água D - deformação 

↓ - diminuição G’’ – módulo dissipativo GP – gelatina de peixe 

→ - sem alteração Tg – temperatura de gelificação η - viscosidade 

G’ – módulo conservativo AR – alongamento na ruptura máx. - máximo 

aa – ácido acético Caa – concentração de ácido acético min. - mínimo 

Tf – temperatura de fusão CP – concentração de polímero MY – módulo de Young 

TR – tensão de ruptura RM – razão molar reticulante/polímero S - solubilidade 

TP – tensão de perfuração   
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5. Trabalho futuro 

Como trabalho futuro, seria importante estudar os seguintes tópicos: 

• O efeito da formulação na actividade antimicrobiana dos filmes obtidos; 

• Optimização das condições de reticulação, de modo a minimizar a absorção 

de água, a solubilidade e a permeabilidade ao vapor de água dos filmes; 

• A incorporação de óleos essenciais de plantas com compostos bioactivos; 

• Estudar outros agentes de reticulação; 

• Aplicação dos filmes produzidos em casos de estudo, nomeadamente como 

revestimentos comestiveis em queijo de leite cru; 

• Efectuar a análise sensorial dos produtos alimentares após a aplicação dos 

revestimentos. 
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7. Anexos 

Anexo I 

pH das soluções filmogénicas  

O pH das soluções filmogénicas foi determinado por um medidor de pH à 

temperatura ambiente. 

Tabela 29 - pH das soluções filmogénicas 

Solução pH 

G1 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 3,57 
G2 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 1,19 EX810 3,80 
G3 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 3,13 
G4 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 1,19 EX810 3,51 
G5 EX810+N 3% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 3,59 
G6 EX810+N 7% gel / 0,9% AA / 3,19 EX810 3,83 
G7 EX810+N 3% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 3,14 
G8 EX810+N 7% gel / 2,5% AA / 3,19 EX810 3,47 
G9 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,52 

G10 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,47 
G11 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,50 
G12 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,51 
G13 EX810+N 1,64% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,17 
G14 EX810+N 8,36% gel / 1,7% AA / 2 EX810 3,71 
G15 EX810+N 5% gel / 0,35% AA / 2 EX810 4,10 
G16 EX810+N 5% gel / 3% AA / 2 EX810 3,17 

G17+N 5% gel / 1,7% AA 3,50 
G18 EX810+N 5% gel / 1,7% AA / 4 EX810 3,46 

Solução de Mistura 

M GQ (75/25) 75% Gelatina de Peixe / 25% Quitosano 3,68 

Soluções de filmes com dupla camada 

BL GQ (75/25) 
75% Solução de Gelatina de Peixe 3,42 

25% Solução de Quitosano 3,84 

BL GQ (50/50) 
50% Solução de Gelatina de Peixe 3,52 

50% Solução de Quitosano 3,86 
 

 

 

 



83 

 

Anexo II 

Análise reológica  

Análise estatística 

Tabela 30 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores nos módulos de G’ e G’’ a 0,1 Hz e equações que 

melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração de ácido 

acético, R – Razão molar do reticulante) 

 p-value 

Factor G’ (0,1 Hz) G’’ (0,1 Hz) 

(1) CP (L) 0,314 0,027 

CP (Q) 0,949 0,615 

(2) CAA (L)  0,956 0,106 

CAA (Q)  0,790 0,042 

(3) CR (L) 0,145 0,774 

CR (Q) 0,975 0,781 

1L by 2L  0,530 0,824 

1L by 3L  0,679 0,899 

2L by 3L  0,377 0,639 

R-sqr  0,409 0,694 

R-adj  0,000 0,350 
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Tabela 31 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores em η0 e equações que melhor traduzem as 

superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração de ácido acético, R – Razão molar 

do reticulante) 

Factor p-value 

(1) CP (L) 0,009 

CP (Q) 0,750 

(2) CAA (L)  0,199 

CAA (Q)  0,002 

(3) CR (L) 0,543 

CR (Q) 0,598 

1L by 2L  0,961 

1L by 3L  0,801 

2L by 3L  0,585 

R-sqr  0,831 

R-adj  0,641 
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Anexo III 

Solubilidade e capacidade de absorção de água  

Análise estatística 

Tabela 32 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores na solubilidade em água e em ácido acético (1,7%) e 

equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração 

de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

 p-value 

Factor Solubilidade 
em água 

Solubilidade em ácido 
acético (1,7%) 

(1) CP (L) 0,340 0,514 

CP (Q) 0,610 0,640 

(2) CAA (L)  0,339 0,387 

CAA (Q)  0,187 0,334 

(3) CR (L) 0,707 0,333 

CR (Q) 0,745 0,274 

1L by 2L  0,951 0,869 

1L by 3L  0,698 0,645 

2L by 3L  0,183 0,238 

R-sqr  0,463 0,456 

R-adj  0,000 0,000 
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Tabela 33 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores na capacidade de absorção de água em água e em 

ácido acético (1,7%) e equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de 

polímero, AA - Concentração de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

 p-value 

Factor Capacidade de absorção 
de água em água 

Capacidade de absorção de 
água em ácido acético (1,7%) 

(1) CP (L) 0,124 0,901 

CP (Q) 0,117 0,093 

(2) CAA (L)  0,943 0,929 

CAA (Q)  0,292 0,194 

(3) CR (L) 0,231 0,303 

CR (Q) 0,410 0,604 

1L by 2L  0,925 0,334 

1L by 3L  0,720 0,201 

2L by 3L  0,466 0,238 

R-sqr  0,713 0,855 

R-adj  0,196 0,529 
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Anexo IV 

Permeabilidade ao vapor de água  

 

Figura 51 - Rectas de permeabilidade ao vapor de água 

 O valor de X (g) obtém-se a partir da diferença entre o peso inicial do conjunto 

placa+KNO3+filme e o peso depois do conjunto estar exposto nas condições referidas no 

ponto 3.1.6. 

Análise estatística 

Tabela 34 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores PVA e equações que traduzem as superfícies de 

resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

Factor p-value 

(1) CP (L) 0,830 

CP (Q) 0,504 

(2) CAA (L)  0,830 

CAA (Q)  0,199 

(3) CR (L) 0,301 

CR (Q) 0,165 

1L by 2L  0,616 

1L by 3L  0,479 

2L by 3L  0,991 

R-sqr  0,542 

R-adj  0,028 
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 Anexo V 

 Testes de extensão  

Cálculo do módulo de Young 

 Através dos dados obtidos pelo texturómetro (Figura 52) é possível calcular a tensão 

de ruptura e o alongamento na ruptura. A partir destes parâmetros é possível obter-se uma 

representação gráfica da tensão de ruptura em função do alongamento (Figura 53). 

 

Figura 52 - Exemplo de curvas de força em função da distância obtidas nos testes de extensão 

 Visto que a tensão é o quociente da força pela área da secção recta e o alongamento 

é o quociente da distância pelo comprimento inicial da amostra, pode obter-se a tensão em 

função da deformação e, a partir daí, pode retirar-se o módulo de Young (Figura 53). 

 

Figura 53 - Exemplo de curvas de tensão em função da deformação 
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 O declive de recta obtido, quando se traça a linha de tendência nos pontos iniciais da 

curva de tensão em função do alongamento (Figura 53), corresponde ao módulo de Young 

(quociente entre a tensão e o alongamento). 

Análise estatística 

Tabela 35 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores no alongamento na ruptura e módulo de Young, dos 

testes de extensão e equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de 

polímero, AA - Concentração de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

 p-value 

Factor Alongamento na ruptura Módulo de Young 

(1) CP (L) 0,026 0,013 

CP (Q) 0,230 0,036 

(2) CAA (L)  0,460 0,510 

CAA (Q)  0,458 0,729 

(3) CR (L) 0,008 0,299 

CR (Q) 0,224 0,318 

1L by 2L  0,236 0,691 

1L by 3L  0,455 0,921 

2L by 3L  0,085 0,414 

R-sqr  0,792 0,736 

R-adj  0,558 0,439 
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 Testes de perfuração  

 

Figura 54 - Exemplo de curvas resultantes da força em função do tempo obtido pelo teste de perfuração 

Análise estatística 

Tabela 36 - Tabela ANOVA referente ao efeito dos factores nos parâmetros obtidos nos testes de perfuração e 

equações que melhor traduzem as superfícies de resposta (CP – Concentração de polímero, AA - Concentração 

de ácido acético, R – Razão molar do reticulante) 

 p-value 

Factor Tensão de perfuração Deformação 

(1) CP (L) 0,222 0,004 

CP (Q) 0,265 0,736 

(2) CAA (L)  0,820 0,211 

CAA (Q)  0,841 0,637 

(3) CR (L) 0,613 0,195 

CR (Q) 0,407 0,866 

1L by 2L  0,847 0,180 

1L by 3L  0,833 0,241 

2L by 3L  0,656 0,417 

R-sqr  0,354 0,745 

R-adj  0,000 0,459 

 


