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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver filmes comestíveis à base de pectina incorporada com 
diferentes concentrações de extrato aquoso de folha de oliveira e avaliar suas propriedades mecânicas e 
físico-químicas. Foram preparadas quatro concentrações 0, 10, 25 e 50% de extrato aquoso de folha de 
oliveira na solução formadora de filme de pectina. Foram realizadas as análises de pH e sólidos solúveis 
totais (SST) nas soluções filmogênicas elaboradas e após as mesmas serem desidratadas em estufa com 
circulação de ar a 55˚C por 24 horas, foram realizadas as análises de espessura, tensão, sensibilidade, 
índice de absorção de água (IAA), índice de solubilidade em água (ISA), cor e índice de escurecimento (IE). 
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05). Os filmes obtidos 
apresentaram boa manuseabilidade, e a adição de extrato teve influência na coloração dos mesmos, com 
redução da luminosidade. De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que a elaboração de filmes 
comestíveis à base de pectina incorporada com extrato de folha de oliveira não alterou suas propriedades 
mecânicas. No entanto, o extrato relevou-se significativo na coloração dos mesmos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade filmogênica; conservação de alimentos; extrato de Olea europaea; 
polissacarídeo; pós-colheita. 

 

1    INTRODUÇÃO 

 

Encontrada em frutas cítricas, a pectina é um polissacarídeo coloidal de alto peso 
molecular, o qual possui propriedades espessantes e emulsionantes capazes de 
solidificar e formar géis. Tendo em vista todas suas propriedades e diversas aplicações, a 
pectina entra no mercado dos biopolímeros com grandes possibilidades e futuros 
desenvolvimentos (VALDÉS et al., 2015). Devido a suas propriedades coloidais, sua 
capacidade filmogênica e boas propriedades mecânicas, tem-se utilizado a pectina para a 
formação de revestimentos comestíveis (CAZÓN et al., 2017). 

Segundo Gutierrez-Pacheco et al. (2016), revestimentos comestíveis à base de 
pectina revelam excelente barreira ao oxigênio e dióxido de carbono, preservação de 
aromas e boas propriedades mecânicas, porém não apresentam boa barreira a perda de 
água, uma vez que possuem natureza hidrofílica. Os filmes comestíveis contribuem para 
melhorar a qualidade e prolongar a vida útil de alimentos frescos e processados. 
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Além disso, os filmes comestíveis estão sendo usados comercialmente para reduzir 
a perda de umidade, evitar danos físicos e preservar a integridade de frutos em sua pós-
colheita, além de auxiliar, deste modo, no transporte desses ingredientes alimentares 
(MASSILIA, MELGAR, BELLOSO, 2008). Visto que, estes se encontram aplicados a uma 
ampla gama de produtos alimentícios, conforme Amaral (2014), os filmes recebem grande 
interesse por parte da indústria alimentar. 

De acordo com o estudo realizado por Gutierrez Pacheco et al. (2016), os filmes 
comestíveis elaborados a base de pectina pura podem promover o crescimento 
microbiano, uma vez que a pectina é utilizada como fonte de carbono por bactérias, 
fungos filamentosos e leveduras. Diante isso, a fim de aprimorar as propriedades dos 
filmes e torná-los potencialmente aplicáveis em alimentos, tem-se adicionado compostos 
ativos, como antioxidantes (EÇA et al., 2014).  

Segundo Afonso (2014), a folha de oliveira é caracterizada por sua capacidade 
antioxidante e sua elevada concentração de compostos fenólicos. Estudos realizados 
demonstram que seu extrato possui diversas atividades biológicas, destacando-se a 
antimicrobiana e anti-inflamatória (KOMAKI et al., 2003). 

Diversos estudos, como o realizado por Sudjana et al. (2012) investigam a 
atividade da incorporação do extrato das folhas de Olea europaea (oliva) em filmes. No 
estudo relatado, avaliou-se a adição do extrato da folha de oliveira em filmes a base de 
quitosana com o intuito de melhorar a estabilidade de vida de maças e morangos. 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver filmes comestíveis a 
base de pectina incorporada com diferentes concentrações de extrato aquoso da folha de 
oliveira e avaliar suas propriedades mecânicas e físico-químicas. 

 
2    MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAIS 
 
 A pectina (Espessante Natural Pectina Palazzo) empregada no experimento foi 
adquirida na rede local de supermercados da cidade de Maringá, PR. O plastificante 
utilizado, o sorbitol, foi adquirido em farmácia de manipulação da cidade de Maringá, PR. 
As folhas de oliveira secas foram adquiridas no comércio da região de Marialva, PR. 
Todas as matérias-primas foram levadas ao Laboratório de Tecnologia de Transformação 
e Conservação de Produtos Agropecuários (TTCPA) da Universidade Estadual de 
Maringá para realização do experimento. 
 
2.2 ELABORAÇÃO DO EXTRATO DA FOLHA DE OLIVEIRA 
 

As folhas de oliveira secas foram trituradas em um moedor de café elétrico até 
apresentar aspecto granular. Em seguida foram pesadas 20 gramas de folhas e 
adicionadas de um litro de água destilada a 90˚C, o sistema foi coberto por papel alumínio 
e mantido em infusão por 20 minutos. Posteriormente a solução foi filtrada em papel filtro, 
constituindo o extrato aquoso da folha de oliveira (2%). 
 
2.3 ELABORAÇÃO DOS FILMES COMESTÍVEIS 
 

Os filmes comestíveis estudados neste trabalho foram elaborados pela técnica de 
casting. A concentração de pectina foi de dois gramas de pectina / 100 gramas de solução 
filmogênica, a de sorbitol foi de 0,5 gramas / 100 gramas de solução filmogênica e foram 
estudadas quatro concentrações de extrato de folha de oliveira (0; 10; 25 e 50%) em 
relação à solução filmogênica total. 

Inicialmente, a pectina foi diluída em água destilada em um béquer. Essa mistura 
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foi aquecida até os 70˚C sob constante agitação, em chapa aquecedora. Em seguida, 
adicionou-se o sorbitol e continuou-se a agitação até atingir a temperatura de 90˚C. A 
adição do extrato da folha de oliveira foi realizada em substituição da água destilada em 
suas respectivas concentrações. 

Após resfriadas, as soluções filmogênicas foram espalhadas em moldes circulares 
de silicone, com volume de 150 ml cada. Os filmes foram desidratados em estufa com 
circulação de ar a 55˚C por 24 horas.  

Posteriormente foram retirados dos moldes, identificados e acondicionados em 
sacos plásticos a temperatura ambiente para análises posteriores. 
 

Tabela 1 - Formulações utilizadas para elaboração dos filmes à base de pectina incorporados com 
extrato aquoso da folha de oliveira. 

 
Formulação 

Água (ml) Sorbitol (g) Pectina (g) 

Extrato da 
folha de 
oliveira 

(ml) 

0 % 150 0,5 3 - 

10 % 135 0,5 3 15 

25 % 112,5 0,5 3 37,5 

50 % 75 0,5 3 75 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 
 
2.4.1 pH 
 A determinação do pH da solução filmogênica foi realizada utilizando um pHmetro 
(Modelo mPA-210) devidamente calibrado. 
 
2.4.2 Teor de Sólidos Solúveis totais (SST) 
 Obtidos por refratometria a partir da solução filmogênica. Os valores foram 
expressos em ˚Brix. 
 
2.4.3 Índice de absorção de água (IAA) e Índice de solubilidade em água (ISA) 

O índice de absorção de água (IAA) e o índice de solubilidade em água (ISA) foram 
realizados segundo o métodos descrito por Anderson et al. (1969). Onde, a amostra foi 
diluída em água e submetida por processos de centrifugação e secagem. O precipitado foi 
pesado e o IAA calculado conforme a Formula 1. 

IAA = PP/PA – PRE (1) 

Onde:  

PP = peso do precipitado (g) 

PA = peso da amostra (g) 

PRE = peso do resíduo da evaporação (g) 

O índice de Solubilidade em Água (ISA) foi calculado pela relação entre o peso do resíduo 
da evaporação e o peso seco da amostra, conforme a Fórmula 2. 

ISA = PRE/PA x 100 (2) 
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2.4.4 Espessura 
Após a desidratação mediu-se a espessura dos filmes com a utilização de um 

paquímetro digital (± 0,01 mm) em quatro pontos diferentes do filme, sendo uma no centro 
e as outras no perímetro. 
 
2.4.5 Tensão (N) e Sensibilidade (mm) 

Os filmes foram recortados em formatos retangulares (8 cm x 3 cm) e submetidos à 
análise de tensão (N) e sensibilidade (mm) por meio do Texturômetro TA.XT.plus. 
Utilizando como parâmetros uma carga de 5 mm/min, velocidade de 4,8 mm/min e 
distância de 3,5 mm. 
 
2.4.6 Cor 

A cor dos filmes foi obtida através da média de cinco determinações sendo uma no 
centro e as outras quatro no perímetro, determinada pelo sistema de cor CIELAB com 
colorímetro Minolta Chroma Meter (CR-400, Ramsey, EUA), e foram avaliados os 
parâmetros L* (100 = branco; 0 = preto), a* (+ = vermelho; - = verde) e b* (+ = amarelo; - 
= azul). 

O índice de escurecimento (IE) foi calculado de acordo com Palou et al. (1999), 
segundo a Fórmula 3:  
IE = [100 (X – 0,31)]/0,172 (3)  
em que:  
X= (a*+1,75L)/(5,645L+ a* – 3,02b*). 
 
2.4.7 Análise Estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey 
(p<0,05) pelo software Sisvar 5.6. 
 

A Figura 1 representa o diagrama de fluxo de produção das soluções filmogênicas 
e etapas das análises mecânicas e físico-químicas realizadas para a caracterização dos 
filmes. 
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Figura 1 – Diagrama de fluxo de produção e análises mecânicas e físico-químicas para 
caracterização dos filmes elaborados a base de pectina e incorporados com extrato aquoso da 

folha de oliveira. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
3    RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os filmes de pectina com sorbitol, sem adição de extrato aquoso da folha de oliveira 
apresentaram-se transparentes, homogêneos, com boa manuseabilidade e não contendo 
rachaduras em sua superfície. À medida que se adicionou o extrato da folha de oliveira os 
filmes foram adquirindo colocação esverdeada, e apresentando-se menos maleáveis. Foi 
possível observar também, que o filme com concentração 50% de extrato da folha de 
oliveira revelou-se mais quebradiço em comparação aos demais.  

Em relação às análises realizadas na solução filmogênica, apresentadas na Tabela 2, 
não houve diferença significativa entre os tratamentos na análise de sólidos solúveis 
totais, no entanto, para o pH observou-se que a adição de extrato resultou em um 
acréscimo em seu valor, sendo as concentrações 25 e 50% mais elevadas comparadas 
as demais. 

Além disso, em comparação aos índices de absorção analisados, de acordo com a 
Tabela 2, não obtiveram diferença significativa no índice de solubilidade em água, porém 
quando comparado o índice de absorção de água, revelou-se que o filme sem adição de 
extrato mostrou-se com maior índice de absorção quando comparado a concentração de 
25%. 
 
Tabela 2 – pH, teor de sólidos solúveis totais (SST), índice de absorção de água e índice de 
solubilidade em água dos filmes a base de pectina incorporados com extrato da folha de oliveira. 

 
Tratamentos 

pH SST IAA ISA 

0 % 3,80b 2,50ª 2,85ª 54,90ª 

10 % 3,87b 2,45ª 2,73ab 53,40ª 

25 % 4,00a 2,80ª 2,34b 55,44ª 

50 % 4,01ª 2,80ª 2,66ab 52,65ª 

CV % 0,61 5,53 2,25 7,89 

Sólidos solúveis totais (SST), índice de absorção de água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA). 
Médias seguidas com letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si em um nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

Em relação às propriedades mecânicas analisadas, expressas na Tabela 3, 
verificou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos nas análises de 
tensão e sensibilidade analisadas. Assim como relatado por Santos (2004), tensão 
máxima de ruptura é a resistência máxima oferecida pelo material quando submetido à 
tração, relacionando a força aplicada e a área transversal do corpo de prova. No estudo 
realizado por Amaral (2014), em que se compararam filmes comestíveis à base de fécula 
de açafrão com filmes a base de amido de milho, a tensão máxima de ruptura constatada 
variou entre 3,5 a 26,0 newtons, valores análogos aos obtidos pelo presente trabalho. 

Para a espessura obtida houve uma variação entre os valores encontrados devido 
à dificuldade de nivelamento das formas de silicone durante a secagem na estufa. Diante 
disso, dentre as concentrações analisadas, o tratamento com 10% de extrato de folha de 
oliveira revelou maior valor. Rigo (2006) constatou espessuras semelhantes ao 
desenvolver filmes comestíveis a partir de polissacarídeos e caracterizá-los com suas 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

propriedades funcionais.   
 

Tabela 3 – Espessura, tensão e sensibilidade dos filmes a base de pectina incorporada com 
extrato da folha de oliveira. 

 
Tratamentos 

Espessura (mm) Tensão (N) 
Sensibilidade 

(mm) 

0 % 0,08b 21,72ª 24,81ª 

10 % 0,11ª 15,09ª 19,38a 

25 % 0,07b 30,38ª 27,38ª 

50 % 0,07b 24,20ª 21,14ª 

CV % 7,90 24,11 10,68 

Médias seguidas com letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si em um nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

Para as análises de cor, apresentada na Tabela 4, no parâmetro de luminosidade, 
observou-se um efeito inversamente proporcional à adição de extrato. À medida que se 
aumentou a concentração do extrato da folha de oliveira houve um decréscimo em sua 
luminosidade, constatando-se diferença significativa a partir da concentração de 25%. 
Siripatrawan e Harte (2010) evidenciaram fato análogo ao desenvolver um filme de 
quitosana incorporado com diferentes concentrações de extrato aquoso de chá verde 
como antioxidante. 

Além disso, no parâmetro a* (+ = vermelho; - = verde) verificou-se que o filme sem 
adição de extrato revelou valor maior, evidenciando a coloração esverdeada do extrato 
nos filmes, fato constatado pela análise visual dos filmes. Já no parâmetro b* (+ = 
amarelo; - = azul), a concentração de 50% de extrato da folha denotou maior valor em 
comparação aos demais, indicando a tendência do extrato à coloração amarelada. Fato 
também constatado por Siripatrawan e Harte (2010), em que houve um aumento nos 
valores de b* proporcional ao aumento da concentração do extrato de chá verde. 

Em relação ao índice de escurecimento calculado, observou-se comportamento 
análogo ao parâmetro b*, onde a concentração de 50% de extrato apresentou maior 
índice de escurecimento comparado aos demais, revelando, portanto, a interferência de 
coloração do extrato aquoso da folha de oliveira nos filmes. 

 

Tabela 4- Valores da luminosidade (L), parâmetros de cor verde (-a*) e amarela (b*) e índice de 
escurecimento (IE) dos filmes a base de pectina incorporada com extrato da folha de oliveira. 

Tratamentos L* a* b* IE 

0 % 96,07ª -5,18ª 9,01c 5,54c 

10 % 95,79ª -5,44b 10,79bc 7,35bc 

25 % 94,79b -5,63b 12,77b 9,57b 

50 % 94,62b -5,86c 15,28ª 12,39ª 

CV % 0,38 -1,47 6,56 10,83 

Índice de escurecimento (IE). Médias seguidas com letras iguais na coluna não diferem estatisticamente 
entre si em um nível de 5% de significância pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 
4    CONCLUSÃO 
 

Foi possível concluir que a adição do extrato aquoso da folha de oliveira em filmes 
comestíveis a base de pectina não interferiu em suas propriedades mecânicas, 
permanecendo inalteradas as análises de tensão e sensibilidade em suas diferentes 
concentrações. No entanto, o extrato aquoso da folha de oliveira relevou-se significativo 
na coloração dos filmes elaborados, sendo que quanto maior a concentração do extrato 
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mais intensa a coloração esverdeada e menor a luminosidade dos filmes. 
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