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INTRODUÇÃO:

O uso excessivo de material de embalagem à base de petróleo causa poluição ambiental e prejudica a
natureza devido à sua baixa biodegradabilidade (SUN et al., 2020). Com o intuito de diminuir o impacto
ambiental das embalagens plásticas derivadas do petróleo, observa-se uma demanda crescente por materiais
biodegradáveis. A zeína é uma proteína vegetal oriunda do milho, que possui alto grau de polimerização e caráter
hidrofóbico, devido ao elevado teor de aminoácidos não polares, que potencializa as barreiras ao vapor de água e
oxigênio de filmes biopoliméricos, auxiliando na preservação e integridade dos alimentos. Dessa forma ela é
capaz de formar filmes com propriedades semelhantes às embalagens obtidas a partir de derivados do petróleo
(ZHANG et al., 2022; HUA et al., 2021; BUENO et al., 2021). A quitosana é um amino polissacarídeo derivado
da quitina através do processo de desacetilação. É um polímero que possui alta capacidade de formação de filme,
ligação de íons e propriedades antimicrobianas devido à presença de grupo amino e seu caráter catiônico. Sendo
assim, a utilização de quitosana como agente filmogênico pode resultar em filmes com propriedades
antimicrobianas que contribuem para a preservação dos alimentos (VAHEDIKIA et al., 2019; XU et al., 2020). Os
óleos essenciais também possuem reconhecida ação antimicrobiana e podem ser incorporados aos filmes para
melhorar sua capacidade antimicrobiana. O óleo essencial de tomilho (Thymus vulgaris) é o óleo mais utilizado
para conservação de alimentos e é categorizado como GRAS - Geralmente reconhecido como seguro
(BOSKOVIC et al., 2017). Dessa forma, a formação de filmes mistos à base de zeína e quitosana podem
promover a melhoria das características de filmes para alimentos além de serem biodegradáveis, diminuindo o
impacto ambiental. Ademais, a incorporação de óleo essencial de tomilho (OET) nos sistemas pode colaborar para
a prolongação da conservação de alimentos devido a sua reconhecida ação antimicrobiana.

METODOLOGIA:

Os filmes foram obtidos de acordo com metodologia descrita por Zhang et al. (2019) com modificações.
Inicialmente foi preparada uma solução estoque de 2.5% (m/v) de quitosana de baixo peso molecular e alto grau
de desacetilação (CS) em água deionizada, acidificada com ácido acético glacial, a pH 4.0 e mantida sob agitação
magnética overnight. Posteriormente, preparou-se uma solução etanólica 90% de zeína (Z) a 4% (m/m), mantida
sob agitação magnética em banho termostático a 80°C por 30 min, devidamente tampada para evitar evaporação.
Em seguida, essa solução foi resfriada em banho de gelo por 15 min e acidificada com ácido acético glacial a pH
4.0. Após essa etapa os filmes foram elaborados com diferentes proporções de zeína, sem e com adição de óleo
essencial de tomilho (Tabela 1). Os filmes foram caracterizados, quanto à espessura, gramatura
(SARANTÓPOULOS et al., 2002), densidade (PELISSARI et al., 2013), teor de umidade (ASTM, 1999),
solubilidade (GONTARD et al., 1994) e permeabilidade ao vapor de água (ASTM, 2016). As propriedades
mecânicas dos filmes foram avaliadas seguindo metodologia padrão D882-12 (ASTM, 2012) e as propriedades
óticas utilizando o sistema CIELAB (HUNTERLAB, 1996). Também foi realizado, análise de FTIR
(Espectroscopia no infravermelho), com intuito de avaliar as interações químicas entre os componentes dos
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filmes, estudo de seu potencial de molhabilidade (ângulo de contato) e atividade antifúngica contra os
microrganismos Aspergillus flavus, Aspergillus niger e Penicillium roqueforti pela determinação do diâmetro
médio (cm) do halo de inibição (ESCAMILLA et al., 2017). Ainda serão realizadas as análises de atividade de
água, imagens topográficas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) segundo metodologia de Vahedikia et
al. (2019) e DRX seguindo o método de Nara e Komiya (1983).

Tabela 1. Proporções de quitosana (CS), zeína (Z), óleo essencial de tomilho (OET) e glicerol (G), utilizadas para
composição das soluções filmogênicas.

Amostra CS% (m/m) Z% (m/m) G% (m/m)
0% (m/m) de OE

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET0 1,5 0,5 0,5
CS1.5:Z1:G1:OET0 1,5 1,0 0,5

CS1.5:Z1.5:G1.5:OET0 1,5 1,5 0,5
3% (m/m) de OET

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET3 1,5 0,5 0,5
CS1.5:Z1:G1:OET3 1,5 1,0 0,5

CS1.5:Z1.5:G1.5:OET3 1,5 1,5 0,5

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O aumento da concentração de zeína, assim como a adição de óleo essencial de tomilho, levou ao
aumento de espessura, gramatura e densidade de todos os filmes (Tabela 2).

Tabela 2. Espessura, densidade e gramatura dos filmes contendo quitosana (CS), glicerol (G), variada
concentração de zeína (Z) sem e com adição de óleo essencial de tomilho (OET).

Tratamento Espessura (mm) Gramatura (mg/cm2) Densidade (mg/cm3)
0% (m/m) de OE

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET0 0.033±0.004d 1.88±0.06d 0.071±0.003e

CS1.5:Z1:G0.5:OET0 0.035±0.003d 3.08±0.17c 0.151±0.004d

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET0 0.038±0.005c 3.88±0.23b 0.192±0.008c

3% (m/m) de OET
CS1.5:Z0.5:G0.5:OET3 0.062±0.009b 4.00±0.26b 0.305±0.029b

CS1.5:Z1:G0.5:OET3 0.064±0.011b 5.10±0.61a 0.424±0.058a

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET3 0.076±0.009a 5.13±0.58a 0.471±0.047a

*As diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam que há diferença estatística (p < 0,05).
Os filmes adicionados de OET e altas concentrações de zeína apresentaram redução no teor de umidade.

Apesar do acréscimo do OET ter aumentado os valores da solubilidade e da permeabilidade ao vapor de água
(PVA) dos filmes, ainda foi possível observar a mesma tendência em ambos os filmes, ou seja, o aumento da
concentração da zeína reduziu o valor da solubilidade e de permeabilidade ao vapor d’água (Tabela 3). Tal
tendência foi observada tanto nos filmes 0% e 3% de OET.

Tabela 3. Teor de umidade, solubilidade e permeabilidade ao vapor d’água dos filmes contendo quitosana (CS),
glicerol (G), zeína (Z) sem e com adição de óleo essencial de tomilho (OET).

Tratamento Teor de umidade (%) Solubilidade (%) PVA x 10-18(g/mm.s.Pa)
0% (m/m) de OE

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET0 10.00±0.48d 37.43±2.27d 2.23±0.04c

CS1.5:Z1:G0.5:OET0 10.13±2.10d 34.50±2.52cd 2.02±0.2cd

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET0 18.25±0.62b 33.18±1.87c 1.92±0.18d

3% (m/m) de OET
CS1.5:Z0.5:G0.5:OET3 19.60±0.67a 56.16±1.89a 4.18±0.01a

CS1.5:Z1:G0.5:OET3 16.73±0.79b 54.72±1.34b 3.69±0.19b

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET3 14.84±0.05c 52.27±1.63b 3.68±0.29b

*As diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam que há diferença estatística (p < 0,05).
As propriedades mecânicas apresentadas na Tabela 4 indicam que com o aumento da concentração da

zeína todos os filmes mostraram redução da tensão de ruptura (σ), deformação na ruptura (ε) e módulo de Young
(E). Já, com o acréscimo de OET houve um aumento no valor da tensão e a deformação de ruptura do filme,
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quanto que o módulo elástico apresentou uma redução. Dessa forma, pode-se inferir que a adição de OET tem
ação similar a um plastificante, ocasionando uma melhora na flexibilidade do filme.

Tabela 4. Propriedades mecânicas dos filmes contendo quitosana (CS), glicerol (G), variada concentração de
zeína (Z) sem e com adição de óleo essencial de tomilho (OET).

Tratamento σ(MPa) ɛ (%) E (MPa)
0% (m/m) de OE

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET0 13.70±2.22c 2.26±6.64cd 11.72±0.91a

CS1.5:Z1:G0.5:OET0 10.53±1.40c 1.75±0.87c 11.67±0.46a

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET0 10.31±0.49e 1.08±0.10d 10.48±0.83b

3% (m/m) de OET
CS1.5:Z0.5:G0.5:OET3 19.53±0.79a 38.65±2.92a 4.35±0.24c

CS1.5:Z1:G0.5:OET3 15.26±1.06b 36.83±4.63a 4.21±0.16c

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET3 10.94±1.95d 19.12±5.20b 3.78±0.17d

*As diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam que há diferença estatística (p < 0,05).
As propriedades ópticas dos filmes foram avaliadas no sistema CIE lab. A luminosidade (L*), a

coordenada vermelha/verde (a*), amarelo/azul (b*) são apresentadas na Tabela 5. Os filmes com as maiores
concentrações de zeína mostraram maior opacidade, e menor brilho, com coloração amarelada mais intensa (maior
b*) devido à coloração natural da zeína (BUENO et al., 2021).

Tabela 5. Propriedades ópticas dos filmes contendo quitosana (CS), glicerol (G), variada concentração de zeína
(Z) sem e com adição de óleo essencial de tomilho (OET).

Tratamento L* a* b* Opacidade
0% (m/m) de OE

CS1.5:Z0.5:G0.5:OET0 91.47±1.00a -1.36±0.09b 6.54±2.42c 14.61±0.96bcd

CS1.5:Z1:G0.5:OET0 89.32±0.74b -1.48±0.12bc 14.74±1.96b 14.52±0.17c

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET0 86.95±0.96c -0.83±0.30a 21.52±2.11a 19.33±0.93a

3% (m/m) de OET
CS1.5:Z0.5:G0.5:OET3 90.56±0.62a -1.36±2.03b 8.32±1.50c 14.61±0.25c

CS1.5:Z1:G0.5:OET3 89.33±0.24b -2.10±0.06d 13.33±0.66b 14.08±0.08d

CS1.5:Z1.5:G0.5:OET3 87.49±0.44c -1.57±0.10c 19.01±1.45a 15.28±0.06b

*As diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam que há diferença estatística (p < 0,05).
Análise de atividade antifúngica dos filmes indicou que após 3 dias de incubação houve crescimento dos

fungos Aspergillus flavus e Aspergillus niger nas amostras sem adição de óleo essencial de tomilho e esse
crescimento se manteve ao longo dos 11 dias de análise. Com relação ao fungo Penicillium roqueforti, houve o
crescimento do fungo, entretanto mesmo nos filmes sem presença de OET foi observado halo de inibição. Para tal
resultado, devemos considerar que uma das características da quitosana é sua atividade antimicrobiana. Segundo a
literatura a quitosana possui comprovada atividade antimicrobiana de amplo espectro, podendo inibir o
crescimento de uma variedade de fungos, bactérias e leveduras (QIN et al., 2022). A literatura sugere que a
atividade antimicrobiana da quitosana pode estar associada às interações eletrostáticas, mecanismos de dano à
parede celular, interações quitosana DNA/RNA, quelação de metal e/ou deposição na superfície microbiana
(XING et al., 2015). A quitosana apresenta atividade fungicida e pode inibir completamente fungos como F.
oxysporum, R. stolonifer, P. digitatum e C. albicans (QIN et al., 2022). A presença de grupos amino que conferem
caráter catiônico ao polissacarídeo, possibilita interações eletrostáticas com as cargas iônicas da parede celular dos
fungos impedindo que se desenvolvam (ELSHAMY et al., 2021; GALINDO, 2017; QIN et al., 2022). A estrutura
celular e as funções da parede celular são afetadas, assim como sua permeabilidade (XING et al., 2015). Segundo
Oliveira e colaboradores (2013), a atividade antifúngica da quitosana ocorre a partir da interação entre a cadeia
catiônica e os resíduos carregados negativamente de macromoléculas expostas na superfície da célula fúngica,
levando ao vazamento de eletrólitos intracelulares e outros constituintes. Além disso, a quitosana pode afetar a
morfogênese da parede celular interferindo diretamente na atividade das enzimas responsáveis   pelo crescimento
dos fungos (OLIVEIRA et al., 2013).

Em relação aos filmes adicionados de OET, todas as amostras apresentaram halo de inibição para os
fungos avaliados. Sabe-se que o carvacrol e o timol apresentam ação antimicrobiana, agindo na parede celular dos
fungos causando um colapso morfológico, deformação e deterioração das hifas e/ou conídios, causando o retardo
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ou inibição do crescimento (ZHANG et al., 2019; NERI et al., 2006). Também foi observado que o halo de
inibição nos três primeiros dias de análise foi maior que após 11 dias de análise, tal fato pode estar associado à
volatilização do óleo com o passar do tempo. Apesar disso, com relação ao Aspergillus niger e ao Penicillium
roqueforti foi observado que nos três primeiros dias de incubação os filmes com maiores concentrações de zeína
apresentaram o maior halo de inibição. Sabe-se que as emulsões Pickering estabilizadas por partículas coloidais,
são eficientes na proteção de compostos voláteis, como os óleos essenciais. Dados da literatura indicam que a
zeína se agrega em partículas com grande afinidade pela interface óleo/água, resultando na provável formação de
emulsões do tipo Pickering (XU et al., 2020). Dessa forma, o aumento da concentração de zeína contribuiu para
melhor estabilização da interface, resultando em uma liberação mais controlada do óleo essencial e levando à
maior inibição do crescimento fúngico ao longo do tempo quando comparado a sistemas com menor concentração
da proteína (XU et al., 2020).

CONCLUSÕES:

Com o presente estudo, foi observado que o aumento da concentração de zeína promove um aumento na
espessura, gramatura e densidade dos filmes, em contrapartida a solubilidade e PVA diminuem. Quanto às
propriedades mecânicas, o aumento na concentração de zeína reduz a tensão e a elongação de ruptura dos filmes.
Também foi observado que o óleo essencial de tomilho proporciona o aumento da espessura, densidade e
gramatura dos filmes. Apesar dos óleos essenciais ocasionarem modificações das propriedades mecânicas dos
filmes, eles não alteram significativamente as propriedades ópticas dos mesmos. Ademais, foi observado que a
incorporação de óleo essencial de tomilho conferiu ação antifúngica aos filmes, a qual foi mais intensa na
presença de altas concentrações de proteína que provavelmente contribuiu para uma liberação mais controlada do
óleo ao longo do tempo.
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