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Resumo 

O desenvolvimento de embalagens ativas para preservação de frutos pode prolongar o tempo 

de armazenamento, mantendo a composição nutricional e integridade física. Este trabalho 

visou desenvolver um novo e sustentável material de embalagem ativa para adsorver o fito 

hormônio etileno a partir de um revestimento de quitosana incorporando adsorventes do gás 

etileno em folhas de papel Kraft e estudar a estabilidade de frutos climatéricos acondicionados 

neste material de embalagem. O sistema consistiu na interação da quitosana, um polímero 

natural proveniente do descarte da indústria pesqueira, e um material capaz de adsorver o fito 

hormônio etileno (zeólita ou carbono ativado). O trabalho foi dividido em 3 etapas. Na 

primeira etapa foi realizada a impregnação de prata no material adsorvente (zeólita NaY ou 

carbono ativado) nas proporções de 5% e 10%. Isotermas de adsorção de etileno, nitrogênio e 

gás carbônico nestes adsorventes foram determinadas. A zeólita impregnada com 10% de 

prata foi escolhida para o revestimento do papel Kraft, a segunda etapa, baseada no melhor 

desempenho na adsorção de etileno. Um planejamento fatorial 22, com três repetições no 

ponto central, foi realizado para delinear as condições de revestimento do papel Kraft, com as 

variáveis, concentração de quitosana (1-2% mm-1) e concentração de zeólita (0,2-1,2% mm-1). 

As suspensões de quitosana/zeólita foram submetidas à moldagem mecânica em folhas de 

papel e secas. Os papéis revestidos foram caracterizados quanto à gramatura, capacidade de 

absorção de água (Teste Cobb), rigidez Taber, capacidade de adsorção de etileno e área de 

superfície BET. O papel revestido com 2% de quitosana e 1,2% de zeólita apresentou menor 

capacidade de absorção de água, aumento na rigidez, além do melhor desempenho na 

adsorção de etileno, comparado aos demais tratamentos. A terceira etapa consistiu na 

avaliação da eficiência do material de embalagem no acondicionamento do tomate cereja, um 

fruto climatérico. Variáveis como perda de massa, pH, textura, sólidos totais, acidez titulável, 

compostos fenólicos e carotenóides foram avaliadas por um período de 30 dias a 25 ± 2oC. Os 

tomates cereja acondicionados no sistema ativo apresentaram menor perda de massa e textura, 

que foi associado à capacidade de adsorção de gás etileno, reduzindo a velocidade de 

amadurecimento. Os revestimentos de filmes ativos de quitosana em folhas de papel Kraft 

apresentaram potencial de aplicação no acondicionamento de frutos climatéricos visando à 

redução da velocidade de amadurecimento, com vantagens da fácil biodegradação e 

reciclabilidade. 

Palavras-chave: embalagem ativa, quitosana, zeólita, carvão ativado, fruto climatérico, 

etileno  



 

Abstract 

Active packaging for fruit preservation can prolong storage time, maintaining the nutritional 

composition and its physical integrity. This project aims to develop a new and sustainable 

active packaging material to adsorb the ethylene phytohormone, based on the ethylene gas 

adsorbents incorporation into chitosan coating Kraft paper and to study the stability of 

climacteric fruits packed in this packaging material. The application potential of this active 

packaging is to delay the ripening process of climacteric fruits. The system consists of the 

interaction of chitosan, a natural polymer from the discard of the fishing industry and a 

material capable of adsorbing the phytohormone ethylene. The project was divided into three 

major steps. First, the impregnation of silver in the adsorbent material (NaY zeolite or 

activated carbon) in the proportions of 5% and 10% was performed. Ethylene and nitrogen 

adsorption isotherms were determined. The zeolite impregnated with 10% silver was chosen 

for the Kraft paper coating, which is based on the best performance in adsorption of ethylene. 

In the second step, a factorial design 22 was performed to delineate the coating conditions of 

the Kraft paper, with the independent variables: chitosan concentration (1-2% w/w) and 

zeolite concentration (0.2-1.2% w/w). The chitosan/zeolite solutions were mechanically 

molded on sheets of paper and dried (120oC/2 min). The coated active papers were 

characterized by grammage, water vapor permeability, water absorption capacity (Teste 

Cobb), Taber stiffness, ethylene adsorption capacity and BET surface area. The paper coated 

with 2% of chitosan and 1.2% of zeolite presented a decrease in the water absorption capacity, 

maintenance, increase the stiffness, and it was observed the best performance for the ethylene 

adsorption. In the third stage, the efficiency of the active packaging material was evaluated 

for a climacteric fruit (cherry tomato).Weight loss, pH, texture, total solids, titratable acidity, 

phenolic compounds, and carotenoids were assessed during 30 days at 25 ± 2oC. The 

tomatoes conditioned in active coating presented a reduction of weight loss and maintenance 

the texture, indicating the characteristic of the adsorption capacity of ethylene gas. 

 

Keywords: active packaging, chitosan, zeolite, activated carbon, climacteric fruit, ethylene 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

A agroindústria vem se adaptando às demandas dos consumidores que cada vez mais 

buscam por produtos saudáveis. Produtos in natura têm despertado a maior procura pelos 

consumidores conscientes e preocupados com a saúde e o bem estar. Os consumidores já 

perceberam que a alimentação é aspecto fundamental para a manutenção da saúde. Segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) foram responsáveis por 63% dos óbitos ocorridos no mundo em 2008. No Brasil, as 

DNCT foram responsáveis pela maior parte dos óbitos, totalizando aproximadamente 72% e 

das despesas com assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde – SUS (DUNCAN et al., 

2012).Segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO) da Organização Mundial 

de Saúde, o crescimento das DCNT no Brasil, justifica-se por fatores múltiplos, como 

tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada.  

Segundo a FAO, a produção de alimentos vem aumentando nas últimas décadas, o que 

era 2.200 kcal por pessoa/dia em 1965, aumentou para mais de 2.800 kcal por pessoa/dia em 

2009. Ou seja, não temos problemas com a quantidade média de alimentos disponíveis para o 

consumo humano, ao contrário, o Brasil ocupa uma posição relativamente confortável quanto 

à disponibilidade quantitativa de alimentos (FAO, 2013). No entanto, as perdas de frutas e 

vegetais são consideráveis no pós-colheita, atingindo índices superiores a 35% da produção 

total. As principaiscausas são associadas ao não consumo ou comercialização após colheita 

em tempo hábil, processamento inadequado, danos mecânicos ocorridos durante o transporte e 

armazenagem e outros. Estas perdas representam gastos de recursos utilizados na produção 

como água e energia, e ainda aproximadamente um terço dos produtos não chegam a ser 

consumidos pela população mundial (EMBRAPA, 2014). 

Frutas in natura, hortaliças e plantas ornamentais (perecíveis) são compostas por 

tecidos vivos e que estão sujeitos a modificações continuas após a colheita. A colheita dos 

frutos e hortaliças interrompe o fornecimento de água para o órgão vegetal, promovendo uma 

transpiração que determina em grande parte perdas quantitativas e qualitativas dos produtos. 

Além disto, a deterioração pode ocorrer por reações de origem catabólica, como o aumento da 

produção de etileno e degradação da clorofila (ASSIS, 2014; CENSI, 2006; SILVA, 2000)
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Na tentativa de reduzir estas perdas de alimento, tem-se observado a necessidade de 

aumentar o tempo de estocagem de produtos com diferentes exigências de condições de 

armazenamento. O desafio reside em garantir a qualidade do alimento oferecido, a fim de 

evitar as doenças crônicas e agudas que podem advir de contaminações por processos naturais 

de deterioração ou decorrentes do contato com substâncias tóxicas utilizadas nos processos de 

produção ou acidentalmente adicionadas aos alimentos. Ademais, para a conservação, 

proteção, transporte e manuseio de alimentos, o mercado tem buscado o desenvolvimento de 

materiais que assegurem uma vida-de-prateleira adequada ao produto (SOARES et al., 2012). 

Em todo esse contexto surge o conceito de embalagens ativas. A tecnologia de 

embalagens ativas consiste em  incorporar aditivos na matriz de embalagem, tais como, 

agentes antimicrobianos, antioxidantes, antiumectantes, enzimas, entre outros, visando 

melhorar o seu desempenho nas funções principais da embalagem (FERREIRA, 2012). A 

adição dos aditivos promove uma modificação nas propriedades físico-químicas, atuando na 

superfície do material embalado, aumentando a vida-de-prateleira, principalmente de frutos 

climatéricos (BRANDELLI; BRUM; SANTOS, 2017; SOARES et al., 2009) reduzam o 

impacto ambiental gerado pelo descarte das embalagens de alimentos. 

Afim de aumentar a biodegradabilidade e reciclabilidade dessas embalagens são 

incorporados compostos bioativos ao invés da aplicação de revestimentos tradicionais que  

utilizam polímeros sintéticos. A aplicação de um filme obtido a partir de um polímero natural, 

como a quitosana, pode ser uma alternativa sustentável (JOHN, THOMAS, 2008). A 

quitosana forma filmes flexíveis, resistentes, com potencial para incorporar biocompostos, 

propriedades antimicrobianas, além da fácil e rápida biodegradação (ELSABEE, 2013; 

SILVA et al., 2016).  

Além disso para aumentar a eficiência dessas embalagens ativas incorporadas com os 

com os compostos bioativos são inseridos adsorventes em sua matriz e quando pensamos na 

eficiencia desse material frente aos produtos hortifrutis, estes adsorventes devem ser 

eficientes frente a adsorção de etileno. Dois importantes grupos de adsorventes utilizados em 

produtos hortifruti são as zeólitas e carbono ativado. As zeólitas pertencem a uma família de 

minerais que são aluminossilicatos hidratados altamente cristalinos com estrutura porosa de 

diâmetro de poros que vão desde 3 a 20 Å. Essa estrutura microporosa faz com que a zeólita 

adquira propriedades de troca de íons e dessorção reversível de água (BRITANNICA 

ACADEMIC, 2017; PACE, 2000). O carbono ativado é um material que possui uma grande 
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capacidade adsortiva, devido a sua estrutura porosa bem desenvolvida e elevada área 

superficial. Contêm micro, meso e macroporos em sua estrutura, cujas quantidades relativas 

dependem do precursor e do processo de fabricação (MARCKMANN, 2016). 

Diversos estudos ainda conduzem a impregnação de metais na superficie desses 

adsorventes de modo a aumentar  substancialmente a sua atividade e seletividade adsortiva. 

Assim sendo, o metal que possui melhor eficiencia frente a adsorção de etileno é a prata, uma 

vez que os  íons Ag+ acabam formando um complexo  mais forte com a molécula de etileno. 

Neste sentido, os desenvolvimentos de um sistema de embalagem de papel Kraft 

revestido de quitosana e destes materiais adsorventes de etileno podem representar uma 

alternativa econômica e sustentável para embalagens ativas adsorvedoras de etileno. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver um novo material para aplicação em embalagem ativa de papel Kraft capaz de 

remover o fitohormônio etileno a partir de um revestimento com quitosana. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Testar dois diferentes adsorventes de etileno: zeólita Y e carbono ativado; 

 Impregnar os adsorventes com prata e verificar o efeito deste metal na capacidade de 

adsorção do etileno; 

 Escolher o adsorvente mais adequado o revestimento do papel Kraft com quitosana; 

 Aplicar um planejamento fatorial para estudar as condições de revestimento do papel 

Kraft com quitosana/adsorvente; 

 Avaliar as propriedades físico-químicas e de capacidade de adsorção do sistema 

papel/quitosana/adsorvente para selecionar o mais adequado para os testes com tomate 

cereja (fruta modelo); 

 Confeccionar embalagens com o material selecionado e compará-las com sistemas não 

revestidos pelo acompanhamento da qualidade dos tomates no processo de 

armazenagem dos mesmos. 

 

2.3 Plano de trabalho  

Para uma melhor compreensão das etapas que foram realizadas no presente trabalho, 

um fluxograma apresentado na Figura 1 foi elaborado. Na Etapa 1, foi estudada a 

impregnação de prata nos adsorventes (zeólita e carbono ativado) uma vez que diversos 

trabalhos relataram melhoria significativa do desempenho de adsorção quando o mesmo 

apresenta prata. Sendo a zeólita NaY microporosa, escolheu-se também o carbono ativado, 

um adsorvente notadamente conhecido pela presença de meso e macroporos. Na Etapa 2, 

baseado nos resultados da caracterização de adsorção de etileno da Etapa 1, escolheu-se um 

adsorvente para incorporar no revestimento de quitosana sobre as folhas de papel Kraft, 
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formando o material ativo de embalagem. Utilizou-se planejamento fatorial para estudar as 

condições de revestimento. Para a Etapa 3, os resultados da caracterização do material ativo 

foram utilizados para seleção da condição de revestimento na confecção de embalagens para 

acondicionar tomates cereja (fruto climatérico). 

Figura 1 - Etapas de desenvolvimento experimental do trabalho e suas respectivas 

caracterizações. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

  

ETAPA 1 
Impregnação dos 

Adsorventes com Prata  

Caracterização dos Adsorventes: 
 Análises Texturais 
 Difração de Raio-X, FTIR, FRX 
 Termogravimetria (TG/DTG) 
 Isotermas de Adsorção de Etileno 
 Isotermas de Adsorção deCO2 
 Microscopia Eletrônica de Varredura. 

ETAPA 2 
Revestimento de Papel Kraft 

com o melhor adsorvente 

Caracterização do Sistema 
Kraft/Quitosana/Adsorvente: 

 Análises Texturais 
 Isoterma de Adsorção de Etileno 
 Difração de Raio-X, FTIR, MEV 
 Teste Cobb, Gramatura, 

Espessura,Rigidez Taber. 

ETAPA 3 
Avaliação in vivo da 

eficiência dos sistemas 
papel-filme ativo em 

tomates cereja 

Caracterização dos Tomates: 
 Perda de Massa, Perfil de Textura 

Parâmetros de Cor, Carotenóides, pH,  
Acidez Titulável, Sólidos Solúveis 
Totais, Compostos Fenólicos. 

 
Medida de gases (C2H4, CO2). 
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CAPÍTULO III 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 

3.1 Embalagens 

A principal função da embalagem de alimentos é conter o produto alimentício, com 

um custo efetivo que satisfaça as exigências da indústria e os desejos do consumidor, 

mantendo a segurança do alimento e minimizando o impacto das ações externas A embalagem 

de alimentos pode retardar a deterioração, reter efeitos benéficos do processamento, aumentar 

a vida-de-prateleira e manter a qualidade dos alimentos, promovendo proteção química 

(gases, umidade, luz), biológica (microrganismos, insetos, roedores, outros animais) e física 

(danos mecânicos devido a choques e vibrações durante transporte) (MARSH, 2007). 

De acordo com a RDC nº 91/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), embalagens para alimentos são definidas como “artigo que está em contato direto 

com alimentos, destinado a contê-los, desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidor, 

com a finalidade de protegê-los de agente externos, de alterações e de contaminações, assim 

como de adulterações” (BRASIL, 2001). Possui atualmente uma grande importância 

estratégica dentro de uma empresa, uma vez que consegue atender as necessidades do 

consumidor final, definir uma distribuição adequada, garantir qualidade, segurança e 

integridade do produto (ROBERTSON, 2012a). 

A embalagem é uma etapa importante na cadeia de produção de alimentos, sendo parte 

integral do processamento, distribuição e estocagem. Além de proteger, a embalagem ainda 

garante informações (rotulagem) e conveniência (abre fácil, mecanismos de dosagens, e 

outros) para o consumidor. Geralmente, o material de embalagem deve apresentar proteção, 

estabilidade, fácil manuseabilidade e transporte, no caso específico de alimentos, ainda deve 

atuar como barreira efetiva à umidade, gases, lipídeos, aromas para prolongar a vida de 

prateleira e prevenir perda de vitaminas, aromas e cores (RASTOGI, 2015). 

A demanda é que as embalagens protejam a qualidade, frescor e segurança dos 

alimentos. Nos últimos anos, a inovação na tecnologia de embalagens vem seguindo os 

interesses dos consumidores por alimentos minimamente processados, menor incorporação de 

aditivos sintéticos, mudanças nas práticas de distribuição e exigências mais rigorosas em 

relação à saúde e segurança do alimento (AKRAMI et al., 2015). Sistemas de embalagens 

vêm sendo estudados e aplicados, tais como embalagens ativas, embalagens inteligentes, 
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embalagens interativas visando aumentar a vida útil ou garantir segurança e propriedades 

sensoriais, mantendo a qualidade do alimento (AHVENAINEN, 2003). 

 

3.1.1 Embalagens Ativas 

Embalagens ativas são definidas como sistemas de embalagens que além de proteger o 

alimento, pode controlar ou reagir para retardar processos de deterioração, aumentando a vida 

de prateleira dos alimentos, melhorando suas características sensoriais. As embalagens ativas 

consistem na incorporação de aditivos no material de embalagens visando manter ou estender 

a vida de prateleira de produtos alimentícios. Desta forma, a embalagem além de apresentar a 

função básica de conter o produto, ainda interage com o produto ou meioambiente(LOPEZ et 

al., 2013; ROBERTSON, 2012a). Este conceito de embalagem é muito atrativo, 

principalmente para alimentos frescos, onde a adição de compostos de proteção não é 

permitida para ainda serem classificados como “alimento fresco” (AKRAMI et al., 2015). 

A vida de prateleira de alimentos embalados é dependente de vários fatores como a 

natureza intrínseca do alimento (acidez, pH, atividade de água, nutrientes, compostos 

antimicrobianos, potencial redox, taxa de respiração e estrutura biológica) e de fatores 

extrínsecos (temperatura, umidade relativa, composição gasosa do ambiente ao redor). Estes 

fatores influenciarão diretamente nas reações químicas, bioquímicas, físicas e microbiológicas 

dos produtos alimentícios. O desenvolvimento de embalagens ativas vem sendo estudado, 

incorporando diferentes compostos ativos no material de embalagem, e se dividem em três 

categorias: absorvedores, sistemas de liberação e outros sistemas. Os absorvedores removem 

compostos indesejáveis como oxigênio, gás carbônico, etileno, excesso de água e outros; os 

sistemas de liberação adicionam ou emitem compostos no alimento embalado ou no 

headspace da embalagem, tais como gás carbónico, antioxidantes, e conservantes; outros 

sistemas podem apresentar uma combinação de ações, como o auto-aquecimento, auto-

resfriamento e conservação (AHVENAINEN, 2003). 

Alguns exemplos de aditivos incorporados na matriz de materiais de embalagens são: 

agentes antimicrobianos (ácidos orgânicos, extratos naturais, zeólita tratada com prata, 

outros), adsorvedores de oxigênio (metais, composto ferroso, enzimas, sais metálicos), 

adsorvedores de etileno (permanganato de potássio, carbono ativado, zeólitas e argilas 

ativadas), absorvedores de umidade (sílica gel, minerais, argilas ativadas, outros), 
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antioxidantes (vitamina E, flavonoides, e outros), absorvedores de aromas e odores (triacetato 

de celulose, papel acetilado, ácido cítrico, sais ferrosos, e outros) (DAY, 2008). 

Aplicação de filmes antimicrobianos como embalagem ativa visa reduzir, inibir ou 

retardar o crescimento de microrganismos na superfície dos produtos alimentícios quando 

acondicionados (APPENDINI, 1997; ATARÉS, 2016). Na maioria dos produtos frescos, a 

contaminação microbiana ocorre predominantemente na superfície, o que requer um controle 

rigoroso nesta região. Geralmente, os compostos antimicrobianos são adicionados diretamente 

aos alimentos, o que o torna um alimento processado. A aplicação de um filme sobre a 

superfície de alimentos frescos pode ser uma alternativa mais eficiente no controle do 

crescimento microbiano, pois o agente migra seletiva e gradualmente da embalagem para a 

superfície, mantendo uma concentração necessária para inibir o desenvolvimento de 

microrganismos (GAO, 2017; OUATTARA et al., 2000). 

Segundo AHVENAINEN (2003), os novos materiais ativos de embalagem devem 

apresentar boas propriedades de barreira, boa aparência, propriedades mecânicas adequadas, 

maquinabildiade, facilidade na selagem e ainda deve apresentar um custo acessível. 

 

3.1.2 Embalagens de Papel 

A prática do uso de papel e papelão como material de embalagens em produtos 

alimentícios é antiga, sendo usado na forma de caixas, papel cartão, bolsas, cartuchos, sacos, 

papel de embrulho, e outros. Aproximadamente 10% de todo o papel e papelão consumido 

são usados no setor de embalagens e dentro desta estimativa, cerca de 50% são usados para as 

embalagens da indústria de alimentos. Estes materiais são folhas formadas a partir da 

compressão do entrelaçamento das fibras de celulose derivadas da madeira. As fibras de 

celulose formam ligações físico-químicas nos pontos de contato, formando a folha. A 

resistência da folha depende do tipo e origem das fibras, como fora processada, a massa por 

unidade de área e a espessura (KIRWAN, 2003). 

Embalagens de papel podem ser utilizadas como embalagens primárias, em contato 

com os alimentos e encontradas nos pontos de venda, e como embalagens secundárias para a 

distribuição e estocagem. Quando usado como embalagem primária, geralmente o papel é 

revestido com outros materiais como alumínio, polímeros sintéticos, ceras, resinas visando 

melhorar as propriedades de proteção do material (ROBERTSON, 2006). Contudo, com estes 

revestimentos, o papel deixa de apresentar a característica de total reciclabilidade, reduz a sua 
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biodegradação e consequentemente torna-se um problema ambiental e econômico. A 

aplicação de biopolímeros como revestimentos em papel pode ser considerada uma alternativa 

sustentável (RASTOGI, 2015). Diferentes biopolímeros foram aplicados como revestimentos 

em papel e papel cartão, como polissacarídeos (amido e derivados de celulose, quitosana, 

alginatos), proteínas (caseína, soro de leite, colágeno, soja, glúten), lipídeos (cera de abelha e 

cera de carnauba, ácidos graxos livres) e poliésteres (polihidroxialcanoatos e ácido polilático) 

(KHWALDIA, 2010). 

 

3.2 Frutos Climatéricos e Não–Climatéricos 

O Brasil figura entre os principais produtores mundiais de frutas com 43 milhões de 

toneladas de frutas de clima tropical, subtropical e temperado, proporcionando uma grande 

diversidade de cores e sabores. As exportações de frutas frescas e processadas representam 

31% do total produzido. Apesar de uma queda de 9% nas exportações no começo de 2016, a 

balança comercial fechou 2015 com maior participação nas vendas externas do país, 

correspondendo a 31,2% do total produzido. De maneira geral, o transporte é realizado por via 

marítima, que apresenta um grande tempo de percurso. Isto é desfavorável no processo de 

maturação, pois em muitos casos, os frutos chegam ao destino com acelerado processo de 

amadurecimento, apresentando qualidade inferior ao de venda (MENDES, 2013). 

Considerando a exportação de frutas pelo Brasil, dados oficiais coletados entre 2008 e 

2017 no AgroStat Brasil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2018) demonstram que não há uma tendência nem de 

aumento e nem diminuição do peso ou “volume” (Figura 1) e do valor (Figura 2) exportados. 

Ao calcular a variação dos valores entre um ano e outro, observa-se oscilações significativas 

tanto positivas quanto negativas (Figura 1). Por exemplo, em 2009, ocorreu uma diminuição 

significativa tanto do peso (-11,5%) quanto do valor (-15,7%). Por outro lado, observa-se em 

2015 um aumento de 16,5% do peso exportado em relação a 2014, ao passo que em 2017 

houve um aumento de 11,1% do valor exportado. Esta mesma base do MAPA mostra que 

neste período analisado, os principais compradores das frutas brasileiras foram o Mercado 

Comum Europeu, seguido pelos Estados Unidos e Canadá. 
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Figura 1 - Volume de frutas exportadas no período de 2008 a 2017 de acordo com 

informações do Agrostat do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Fonte: autoria própria a partir de dados do MAPA. 

Figura 2 - Faturamento das frutas exportadas no período de 2008 a 2017 de acordo com 

informações do Agrostat do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Fonte: autoria própria a partir de dados do MAPA. 

 
A vida de prateleira de frutas e vegetais depende de vários fatores, que incluem 

temperatura, oxigênio, cultivar, manuseio, respiração e concentração de etileno. A respiração 

é considerada o maior processo metabólico, onde o oxigênio do ambiente é tomado pelos 

frutos para redução oxidativa dos substratos da respiração (carboidratos, ácidos orgânicos e 

outros) formando gás carbônico, água e calor. Estes substratos não são reabastecidos, uma vez 
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que o fruto foi removido da planta mãe, e então taxas aceleradas de respiração resultarão na 

perda nutricional, perda de massa, redução de aromas e conseqüentemente a redução da 

qualidade do fruto (GUILBERT, 1996). A atividade respiratória depende da espécie, cultivar, 

tipo de tecido, fatores externos, como temperatura, concentração de gases na atmosfera, 

umidade relativa e injúria mecânica. A vida útil do produto vegetal depende da velocidade da 

respiração, reduzindo quanto mais rápida à taxa de respiração (AKED, 2000). 

O amadurecimento de frutos é um processo que envolve mudanças na cor, textura, 

sabor e aroma. Embora estas alterações sejam vantajosas, o excesso de maturação pode causar 

diversos danos no manuseio, alterando significativamente a qualidade durante a pós-colheita 

dos mesmos. Com base nas diferenças fisiológicas na atividade respiratória durante a 

maturação os frutos são classificados como climatéricos e não-climatéricos (CHERIAN, 

2014). A Figura 3 elucida como se dá o comportamento da respiração, produção de etileno em 

função do crescimento entre essas duas categorias de frutos. 

É possível identificar pela Figura 3 que os frutos não climatéricos, apresentam 

contínuo decréscimo nas taxas de respiração e de etileno durante o crescimento e maturação, 

independente do estágio de desenvolvimento em que foram colhidos e só amadurecem assim, 

enquanto estiverem ligados à planta. Já os frutos climatéricos, apresentam rápido e 

significativo aumento na respiração durante o final do período de sua maturação, provocado 

por uma explosão concomitante de etileno no início do amadurecimento. O pico das taxas 

respiratórias ocorre no momento da maturidade fisiológica dos representantes deste grupo. 

Assim sendo estes podem ser colhidos e deixados para amadurecer fora da planta 

(THOMPSON, 2008). 

Têm-se como exemplo de frutos não climatéricos a amora, abacaxi, caju, carambola, 

cereja, coco, figo, framboesa, laranja, limão, melancia, morango, romã, uva (CHERIAN, 

2014). Já os frutos climatéricos podem ser representados pelo abacate, ameixa, azeitona, 

banana, caqui, kiwi, maçã, mamão, manga, maracujá, melão, nectarina, pêssego, pêra, tomate 

(SIRIAMORNPUN, 2017). 
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Figura 3- Padrões de crescimento, respiração e etileno durante o desenvolvimento, maturação 

e senescência de frutos climatéricos e não climatéricos. 

 

Fonte: adaptado de (PAUL, 2012). 

Em particular o tomate-cereja (Solanumlycopersiumvar. Cerasiforme), representado na 

Figura 4 é uma das variedades de tomate de maior popularidade mundial, podendo ser 

consumido tanto fresco como na forma processada. Esse fruto possui bastante importância 

comercial, uma vez que possui uma coloração forte, alta firmeza, boa consistência, resistência 

à doença e grande valor nutricional (BORGUINI, 2006). Possui teores significativamente 

altos de nutrientes e fibras, sendo caracterizados por possuírem elevados teores de matéria 

seca, sólidos solúveis. Isso acaba conferindo a esse fruto, maior doçura, acidez e mais 

intensidade de sabor em comparação com outras variedades existentes(SHAHZAD et al., 

2014).  

 

 

ETILENO
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Figura 4 - Tomate cereja (Solanum lycopersium var.Cerasiforme): um espécime do fruto 

climatérico. 

 

Fonte: (JILL CORLEONE, 2018). 

No entanto, possui uma vida pós-colheita curta (dois a quatro dias), devido a 

problemas de desidratação, amolecimento excessivo e podridões que se sucedem dessa fase 

(ABREU; BARCELOS, 2012). Tecnologias de pós-colheita de tomates focam no controle da 

respiração e a ação do etileno, visando reduzir as mudanças químicas, físicas, bioquímicas e 

fisiológicas. Os tomates são os frutos com maior fonte de licopeno e contribui 

significantemente com a ingestão de carotenóides na dieta humana. Contudo as condições de 

processamento e estocagem podem provocar a degradação do licopeno (SHI; LE MAGUER, 

2000). 

 

3.3 Produção de Etileno por Frutos 

O etileno é um gás de fórmula C2H4 produzido durante o amadurecimento de frutos 

climatéricos e conhecido como fitohormônio da fruta, sendo sua ação eficaz em concentrações 

muito baixas (ppm, μL L-1). Ao iniciar o processo de amadurecimento do fruto climatérico, a 

concentração de etileno aumenta rapidamente até a saturação. Muitos efeitos do etileno são 

necessários em frutos, vegetais e flores, por exemplo, desenvolvimento da cor em tomates, 

frutas cítricas e bananas, a indução de florescimento de abacaxi, estimulação da produção de 

raízes em cenouras (AKED, 2000). Quando o etileno é removido do ambiente, o processo de 

maturação e deterioração são retardados, o que leva a uma extensão no tempo de vida de 

armazenamento do produto de interesse, além de manter uma estética e qualidade 

organoléptica aceitáveis (POLOVKA et al., 2016). 

A biossíntese do etileno é um processo simples que inicia com o precursor primário, 

metionina, sendo transformada em S-adenosilmetionina (SAM) pela ação da S-
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adenosilmetionina sintase. O SAM sofre ação da ACC sintase e transforma em ácido 

aminiclopropano carboxílico (ACC). Na presença de oxigênio e gás carbônico, a enzima ACC 

oxidase transforma em etileno, que é o produto final da cadeia (Figura 5)(VERMEIREN et al., 

2003). 

Figura 5 - Esquema da biossíntese de etileno nas plantas. 

 

 

 

Fonte: adaptado de (MCMANUS, 2012). 

O etileno acelera a respiração, levando ao amadurecimento, o amolecimento e à 

senescência de frutas e legumes. Os efeitos de deterioração pela ação do etileno dependem do 

contexto, como a destruição da clorofila em alfaces, alteração da textura dos frutos 

(amolecimento), formação de brotos em batatas, descoloração e outros (LUTTRELL, 2016; 

SALTVEIT, 1999). Quando o etileno é removido do ambiente, o processo de maturação e 

deterioração é retardado, o que aumenta o tempo de vida de armazenamento do produto, além 

de manter uma qualidade organoléptica aceitável (ZHU et al., 2015b). Fatores importantes 

determinam o amadurecimento na pós-colheita, indicando a qualidade final, tais como, 

aparência, textura, flavour, valor nutritivo. 

Os produtos de horticultura podem ser classificados a partir de suas taxas de produção 

de etileno, de acordo com Tabela 1. Conforme indicado, a exposição ao etileno para a maioria 

dos produtos acaba por acelerar sua senescência (KADER, 2002).  
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Tabela 1 - Classificação dos produtos de acordo com sua taxa de produção de etileno. 

Fonte: adaptado de (KADER, 2002) 

 

3.4 Métodos de Controle de Amadurecimento: Removedores de 

Etileno (Ethylene Scavengers) 

O etileno causa um efeito indesejado em diversas espécies de plantas. Desta forma, é 

de extrema importância que esse hormônio seja controlado durante a fase pós-colheita de 

frutos e hortaliças em geral. Métodos para a inibição do etileno no ambiente são aplicados e 

podem ser divididos em duas categorias: a primeira categoria corresponde aos inibidores de 

síntese e a segunda corresponde aos inibidores da ação do etileno no nível da planta 

(KELLER et al., 2013), como descrito a seguir: 

 Inibidor da síntese: A enzima ACC-oxidase (ácido 1-carboxílico-1-

aminociclopropano oxidase) é responsável pela conversão do ACC a etileno, 

juntamente com a liberação de oxigênio e gás carbônico. A sua atividade é 

considerado um fator limitante na etapa de síntese do etileno. Diversos fatores 

podem influenciar a inibição de sua atividade, entre estes podemos citar: 

Classificação Faixa a 20C (LC2H4 kg-1h-1) Produtos 

Muito baixo < 0,1 Alcachofra, aspargo, 
batata, cereja, couve-
flor, morango, uva. 

Baixo 0,1 – 1,0 Abacaxi, abóbora, 
amora, berinjela, 
framboesa, melancia, 
melão, quiabo, tamarillo 

Moderado 1,0 -10,0 Banana, figo, goiaba, 
melão, lichia, manga, 
tomate 

Alto  10,0 – 100,0 Abacate, ameixa, 
damasco, kiwi, 
nectarina, mamão, 
pêssego, pêra. 

Muito alto > 100,00 Atemoya, maçã, 
maracujá 
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diminuição da temperatura, aumento da concentração de CO2, já que compete com 

este pelo mesmo sítio de ligação no receptor protéico, condição de anaerobiose e 

aumento da quantidade de luz (LIMA et al., 2008). 

 Inibidor ação do etileno: O 1-metil ciclopropeno (1-MCP) é um produto que após 

sua aplicação, bloqueia a ligação do etileno com seu receptor. Essa 

impossibilidade de ligação acontece, uma vez que a sua afinidade pelo receptor de 

etileno é dez vezes maior que o próprio etileno (LIMA et al., 2008). Está 

diretamente relacionado com ações de remoção do etileno por absorção, oxidação 

ou adsorção. 

O etileno é um composto muito reativo devido à presença da dupla ligação na sua 

estrutura, e assim pode ser degradado e alterado sob diferentes formas (VERMEIREN et al., 

2003). Assim, métodos são aplicados pela indústria hortifruti para minimizar o impacto do 

etileno durante a pós-colheita, tais como, uso de baixas temperaturas e atmosferas 

controladas, a introdução de filtros/adsorvedores para remover o etileno da atmosfera 

ambiente. A baixa temperatura reduz a taxa de respiração e taxas metabólicas, e 

conseqüentemente reduz a produção de etileno (SCULLY, 2007). 

O material mais utilizado para remover etileno é o permanganato de potássio 

(KMnO4). Esse agente é incorporado ao sistema na forma de saches e atua ao mesmo tempo 

adsorvendo o etileno e oxida para acetato e etanol, alterando a cor de violeta para marrom, 

indicando a saturação de capacidade de adsorver etileno. Para uma maior eficiência, é 

necessário que o mesmo tenha contato com os produtos, o que acaba levantando a questão de 

contaminação destes nos alimentos. As desvantagens deste sistema comercial são o excesso 

de adsorventes (5 a 30g) utilizados e o problema difusional de adsorção do gás etileno, 

concentrando o adsorvente em um ponto único no interior da embalagem(ROBERTSON, 

2012b). 

A atmosfera modificada passiva baseia-se na presença de uma barreira artificial que 

resulta em uma diminuição no nível de O2 e um aumento no nível de CO2. O uso de filme 

plástico que possui em sua composição polietileno ou cloreto de polivilina (PVC) tem sido 

utilizado devido ao custo relativamente baixo, alta eficiência e praticidade (GARCES et al., 

2013). A molécula de etileno também pode sofrer processo de oxidação fotocatalítica. Em 

comparação com os diferentes métodos, esse processo pode ser uma tecnologia promissora, já 
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que gera baixo consumo de energia e baixa carga de calor resultante da irradiação de raios 

UV. Pode ser aplicado juntamente com outras técnicas (KELLER et al., 2013). 

Outros métodos desenvolvidos são baseados no uso de adsorventes de etileno, que são 

técnicas mais seletivas e efetivas de separação. A adsorção de uma molécula depende de 

vários parâmetros como temperatura, pressão parcial e composição do gás. Apesar do amplo 

interesse em novas tecnologias sob o produto hortícola, o uso de adsorventes para remoção do 

etileno ainda é muito escasso. Um fator limitante ao uso desses materiais é a competição do 

etileno por sítios de adsorção com as moléculas de H2O ou CO2 do adsorvente a ser utilizado. 

Os dois principais grupos de adsorventes utilizados para este fim são as zeólitas e adsorventes 

à base de carbono (FUONGUCHAT et al., 2014). 

Alguns adsorventes podem ser combinados com catalisadores ou agentes químicos, 

como, por exemplo, a aplicação de carbono ativado catalisado com cloreto de paládio que 

reduziu o amolecimento de kiwi e bananas e reduziu a perda de clorofila em folhas de 

espinafres, mas não em brócolis (ABE, 1991). Estudo também tem demonstrado que a zeólita 

apresenta capacidade de adsorção de etileno, onde os pequenos poros atuam como sítios de 

absorção do gás etileno (ZAGORY, 1995). 

Existe no mercado saches contendo adsorvente de etileno utilizando carbono ativado 

com metal (por exemplo, paládio) como o SendoMateR da Mitsubishi Chemicals. Outros 

sistemas encontrados são filmes plásticos de polietileno impregnados com minerais dispersos, 

como argilas, zeólitas e carbono ativado (SCULLY, 2007). 

 

3.4.1 Adsorção 

A adsorção pode ser considerada como um fenômeno, na qual as moléculas de um 

fluido (gasoso, líquido) se concentram na superfície de materiais sólidos, possibilitando a 

separação dos componentes desses fluidos sem esses precisarem sofrer uma reação química 

(RUTHVEN, 1984). De um modo geral, esse processo ocorre pela ação de forças não 

balanceadas que acabam criando um campo de força no ambiente ao seu redor, atraindo as 

moléculas de um fluido em contato por um tempo indeterminado. O tempo de “residência” de 

uma molécula sobre a superfície está diretamente relacionado com a energia de adsorção, ou 

seja, quanto maior essa energia, maior a força com a qual uma molécula é adsorvida em 

relação às outras moléculas do campo de forças. Podemos denominar como adsorvato ou 
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adsorbato, a espécie que se acumula na interface do material e adsorvente, a superfície sólida 

na qual o adsorvato se acumula (BORBA, 2006).  

Esse fenômeno acontece devido à posição incomum dos átomos da superfície em 

relação aos átomos localizados no interior. A força resultante dos átomos da superfície aponta 

na direção normal a esta que deve ser balanceada. A tendência de neutralização dessa força 

gera uma energia superficial que atrai e mantém na superfície as respectivas moléculas que 

estejam em contato. Essas moléculas que se encontram na fase fluida durante o processo são 

atraídas para a zona interfacial devido à existência de ligações de hidrogênio, interações 

dipolo-dipolo e forças de van der Waals (RUTHVEN, 1984). O processo de adsorção é 

caracterizado por ocorrer de forma espontânea, uma vez que diminui a energia livre 

superficial (G0) do sistema. Como a molécula adsorvida possui menor liberdade rotacional 

que a molécula na fase fluida, a mudança de entropia (S) acaba por sua vez, possuindo 

valores negativos. Como a equação da energia livre de Gibbs é representada por ∆Gº=∆Hº - 

T∆Sº, ao impormos que a variação da entalpia molar seja negativa, chegamos a um valor de T 

também negativo, caracterizando esse processo como exotérmico, assim sendo, pode ser 

favorecido em baixas temperaturas (BERNARDO, 2005). 

De uma forma geral no processo, podem ser identificados dois tipos de adsorção, a 

química e a física. No entanto, a identificação desses dois tipos não ocorre facilmente, uma 

vez que em certos casos, esses dois tipos podem ocorrer simultaneamente colocar referencia. 

Na adsorção física, que também pode ser denominada como fisissorção o processo 

normalmente ocorre com a deposição de mais de uma camada de adsorbato na superfície do 

adsorvente. Esse fenômeno pode ser caracterizado como reversível, não especifico, 

relativamente rápido, sem dissociação das espécies envolvidas, além de promover uma 

liberação de baixa energia. As ligações envolvidas são relativamente fracas (forças de van der 

Walls), podendo ser classificadas em forças eletrostáticas, forças de indução entre um dipolo 

permanente, forças de atração e forças de repulsão de curto alcance (FERNANDES, 2005).  

A adsorção química ou quimissorção é caracterizada pela transferência de elétrons 

entre as espécies envolvidas no processo, ocasionando a formação de apenas uma única 

camada entre a fase adsorvida e a superfície do sólido. Possui como principais características 

a irreversibilidade, alta especificidade. As ligações envolvidas são relativamente fortes 

(covalentes ou iônicas), uma vez que o adsorvato ao se ligar no adsorvente sofre uma 
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mudança química, sendo geralmente dissociado em fragmentos independentes (PERUCH, 

1997).  

Os adsorventes podem ser classificados como substâncias naturais ou sintéticas 

capazes de prover uma elevada área superficial, a fim de promover adsorção seletiva das 

espécies envolvidas. Podem ser classificados de acordo com sua porosidade e tamanho de 

poros, sendo esta propriedade de extrema importância para determinação da acessibilidade 

das moléculas em seu interior. Dentre os adsorventes comerciais mais utilizados, podemos 

encontrar a alumina, carbono ativado, sílica gel e zeólita (BRANDÃO, 2006). Tendo em vista 

que o escopo deste trabalho se baseia no estudo das capacidades de adsorção da zeólita e do 

carbono ativado, apenas estes materiais serão abordados nessa revisão. 

 

 3.4.1.1 Zeólitas 
 

As zeólitas possuem uma formula estrutural geral Mx/n
n+[(AlO2

−)x (SiO2)y].m H2O, em 

que M é um cátion de valência n, geralmente um metal alcalino ou alcalinoterroso, m é o 

número de moléculas de água e x + y é o número de tetraedros por célula unitária (GRECCO, 

2013). O corpo cristalino é formado pela combinação tridimensional de tetraedros de silício e 

alumínio, onde a deficiência de carga gerada pela substituição isomorfica do Si4+ pelo Al3+ é 

compensada por cátions alcalinos e/ou alcalinos terrosos situados nas cavidades dos anéis de 

oxigênio. A superfície interna da zeólita é muito grande em relação à externa, devido à 

estrutura microporosa, isto permite a transferência de massa entre o espaço cristalino e o meio 

externo. Isto pode ser limitado dependendo do diâmetro dos poros (SHINZATO et al., 2008). 

Existem muitos tipos diferentes de zeólitas, sintéticas ou naturais, sendo que três delas 

se destacam pela sua importância econômica e aplicações, sendo elas: tipos A, X e Y.A 

Figura 6 representa a estrutura da zeólita tipo Y que coincide com a mesma estrutura de outra 

zeólita chamada de X, no entanto a zeólita X tem uma relação Si/Al compreendida entre 1 e 

1,5,  enquanto que a zeólita Y tem relação Si/Al maior que 1,5 (LUTZ, 2014). 

 

 

 

 



 

 

A zeólita Y apresenta grandes canais com grande área superficial, uma alta capacidade 

de troca catiônica e alta razão Si/Al. Zeólita tem alta capacidade de adsorção da molécula de 

etileno e outros gases, podendo ser aplicado em processos de purificação gasosa. 

PATDHANAGUL et al.(2012)

zeólita e as interações que controlam este processo de adsorção são cátion

caso de zeólitas modificadas com surfactantes catiônicos, a capacidade de adsorção de etileno 

foi controlada por dois efeitos opostos, bloqueio nos sítios de adsorção

moleculares. 

As zeólitas com baixa relação Si/Al t

maior valência e de raio iônico pequeno. 

prata. O íon alcalino ou metal alcalino

substituído por íons de prata

eletrostáticas em aproximadamente 40% (massa) na estrutura da zeólita

2012). A zeólita contendo íon prata possui grande at

usado extensivamente para a conservação de alimentos, desinfecção de material médico, 

descontaminação desuperfíciesde materiais comobrinquedos

que possuem baixa toxicidade 

realizados com zeólitas tratadas com prata, visando avaliar atividade antimicrobiana contra 

Eschirichia coli, Staphylococcus a

liberação da prata para o meio 

LALUEZA et al., 2011).YASSUE CORDEIRO et al.(

com prata em filmes de quitosana para aplicação como curativos, e observaram que a 
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Figura 6 - Estrutura geral da zeólita Y. 

 

 

Fonte: Sheldon (1996). 

A zeólita Y apresenta grandes canais com grande área superficial, uma alta capacidade 

lta razão Si/Al. Zeólita tem alta capacidade de adsorção da molécula de 

etileno e outros gases, podendo ser aplicado em processos de purificação gasosa. 

2012) observaram que a capacidade de adsorção de etileno pela 

zeólita e as interações que controlam este processo de adsorção são cátion

ificadas com surfactantes catiônicos, a capacidade de adsorção de etileno 

efeitos opostos, bloqueio nos sítios de adsorção

As zeólitas com baixa relação Si/Al têm maiores capacidades de troca com cátio

maior valência e de raio iônico pequeno. É um material que exibe forte afinidade pelo íon 

metal alcalino terroso complexado com o cristal é parcialmente

íons de prata pelo método de troca iônica, podendo se lig

eletrostáticas em aproximadamente 40% (massa) na estrutura da zeólita

. A zeólita contendo íon prata possui grande atividade antimicrobiana. Este material é 

usado extensivamente para a conservação de alimentos, desinfecção de material médico, 

descontaminação desuperfíciesde materiais comobrinquedos, utensílios de cozinha uma vez 

que possuem baixa toxicidade para humanos (FERREIRA et al., 2016)

realizados com zeólitas tratadas com prata, visando avaliar atividade antimicrobiana contra 

taphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa

liberação da prata para o meio (FERREIRA et al., 2012; KWAKYE-AWUAH et al., 2008; 

YASSUE CORDEIRO et al.(2015) incorporaram zeólita Y tratada 

com prata em filmes de quitosana para aplicação como curativos, e observaram que a 

A zeólita Y apresenta grandes canais com grande área superficial, uma alta capacidade 

lta razão Si/Al. Zeólita tem alta capacidade de adsorção da molécula de 

etileno e outros gases, podendo ser aplicado em processos de purificação gasosa. 

observaram que a capacidade de adsorção de etileno pela 

zeólita e as interações que controlam este processo de adsorção são cátion-π e CH-O, e no 

ificadas com surfactantes catiônicos, a capacidade de adsorção de etileno 

efeitos opostos, bloqueio nos sítios de adsorção e por interações 
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AWUAH et al., 2008; 
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liberação da prata foi dificultada devido à associação quitosana/prata que pode ter levado a 

formação de nanopartículas de prata, que podem ter ficado presas (entrapped) na zeólita 

incorporada ao filme. 

O poro maior da zeólita Y (~12Å) possibilita a passagem de moléculas maiores e a 

adsorção pode ser melhorada por modificações, como por exemplo, a zeólita NaY modificada 

através da impregnação com prata apresentou melhor eficiência na adsorção de etileno do que 

a não modificada, sem prata (PATDHANAGUL et al., 2012a).A propriedade hidrofóbica da 

zeólita é um fator importante na remoção de gás não polares em muito baixas concentrações, 

como o etileno, que geralmente está acompanhado de vapor d’água no ar (KELLER et al., 

2013). Sua capacidade de adsorção relaciona-se com diversos trabalhos na literatura.MOURA 

et al. (2016) realizaram a troca iônica com diferentes cátions (Na+, NH4
+, Li+, Ba2+ e Fe3+) na 

zeólita 13X e estudaram sua eficiência na adsorção de CO2 e CH4. Eles verificaram que essa 

eficiência de adsorção diminui na ordem Li  Na  NH4 –Ba  Fe para o CO2 e NH4 –Na  Li 

 Ba para o CH4. (SOUZA et al., 2018)estudaram a eficiência da zeólita 4A na purificação do 

gás de aterro sanitário e constaram que a mesma possui um elevado potencial no processo de 

purificação no que diz respeito à retenção de CO2. 

Diversos estudos ainda têm conduzido o uso da zeólita, seja natural ou sintética,como 

um eficiente adsorvedor do fitohormônio etileno. ERDOGAN et al (2008) investigaram a 

eficiência de adsorção de etileno emclinoptilolita modificada com K+, Na+ e Ca2+. Com esse 

estudo, concluiu-se que as mesmas apresentaram um grande potencial para remoção de 

etileno, embora a modificação com esses íons não conduziu a nenhuma melhora em sua 

capacidade. Zeólitas A modificadas com prata (Ag) também foram estudadas por AGUADO 

et al., (2012), confirmando sua eficiência no processo de separação do etileno com etano. O 

etileno penetrou nos poros da estrutura da zeólita AgA através de processos de adsorção. 

SUE-AOK et al. (2010), após a modificação da zeólita NaY com cátions metálicos do grupo I 

e verificaram que a capacidade de adsorção do etileno ocorre na ordem K-NaY > Rb-NaY > 

Cs-NaY > NaY. ZHOU et al (2006) estudaram a capacidade adsortiva para o etileno em um 

fluxo de CO2 com zeólitas HY e NaY modificadas ou não com AgNO3, verificaram que após 

a impregnação, as zeólitas removeram substancialmente as moléculas de C2H4, bem como 

alcançaram uma capacidade de adsorção relativamente alta.  
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 3.4.1.2 Carbono Ativado 
 

O carbono ativado é geralmente produzido pela decomposição térmica de materiais 

carbonáceos, sendo por definição um produto de estrutura carbônica amorfa (SANTOS, 

VIANA, MEDEIROS, 2016). É composto basicamente de aproximadamente 87 a 97% de 

carbono, possuindo ainda outros elementos como oxigênio, hidrogênio e enxofre. A 

proporção de cada um desses elementos depende do precursor vegetal que foi utilizado em 

sua fabricação. Alguns percussores de uso de fontes alternativas de produção de carbono 

ativado são: casca de coco, madeira pinus, casca de arroz, bagaço de azeitona, turfa, resíduos 

de café, casca de palmeira, resíduos de pneus, lamas da indústria de alimentos. A sua 

preparação a partir de materiais residuais tende a apresentar vantagens, principalmente de 

natureza econômica e ambiental. Pode ainda, apresentar substâncias e compostos inorgânicos 

em menores quantidades, uma vez que estão são normalmente retiradas após o processo de 

lavagem com ácidos minerais (BANSAL, 2005).  

Uma característica presente nesse tipo de material é a alta porosidade, distribuída em 

uma vasta gama de poros em função do seu diâmetro. Esses poros são classificados em: 

microporos primários (<0,8 nm), microporos secundários (0,8 a 2 nm), mesoporos (2 a 50 nm) 

e macroporos (>450 nm) (AMARAL, 2016). Suas propriedades texturais estão fundamentadas 

em duas características importantes: tamanho do poro e área superficial e propriedades 

químicas que podem ser determinadas pela presença de grupos ácidos ou básicos sobre a sua 

superfície (SANTOS; VIANA; MEDEIROS, 2016). 

Podem ser utilizados para as diversas finalidades de adsorção, como purificação, 

desintoxicação, filtração, descoloração, separação ou concentração de materiais líquidos ou 

gasosos em diversas áreas como alimentícias, farmacêuticas, química, petrolífera, nuclear, 

automotiva, além da sua aplicação no tratamento de águas residuais industriais (KOROISHI et 

al., 2000; MARCKMANN, 2016; SCHIMMEL, 2008). CASTRILLON et al.(2016) 

investigaram o efeito da adsorção de carbono com o propósito de descontaminação de biogás. 

Esse carbono ativado modificado apresentou grande seletividade para adsorção de CO2 e H2S 

devido a sua superfície química básica e tamanha de poros distribuída na faixa de microporos. 

O carbono ativado também pode ser utilizado atuando na modificação da atmosfera de 

embalagens destinadas ao uso para tomates de acordo com BAILÉN et al (2006). Através 

desse estudo foi possível identificar que ocorreu uma manutenção das características físico-

químicas dos tomates após a adição do carbono ativado como adsorvedor de etileno. 
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Adsorvedores de carbono ativado impregnados com vários metais podem efetivamente 

remover o etileno, e têm sido aplicados para eliminar o etileno de armazéns de produção ou 

incorporados em saches dentro das embalagens de produtos, ou incorporados em sacos de 

papel ou caixas de papelão para armazenamento de alimentos (DAY, 2008). 

 

3.5 Quitosana 

A quitosana é um abundante biopolímero atóxico, policatiônico sintetizado a partir de 

fontes naturais cujas propriedades vêm sendo alvo de estudos há mais de 70 anos. Mesmo 

sendo encontrada de forma natural em algumas espécies de fungos, é usualmente obtida 

através da reação de desacetilação alcalina da quitina (polímero de N-acetilglicosamina). Esse 

polissacarídeo, que também é extremamente abundante, é encontrado de forma natural no 

exoesqueleto de diversos crustáceos e insetos (AHMED, 2017). O processo de desacetilação 

da quitina até sua modificação em quitosana pode ser elucidado na Figura 7. 

Figura 7 - Processo de desacetilação da quitina. 

 

 

Fonte: Tran et al. (2011). 

A desacetilação é de extrema importância quando se considera as propriedades e a 

funcionalização da molécula de quitina e quitosana. Em relação às propriedades físico-

químicas da quitina, a mesma apresenta insolubilidade em água, solventes orgânicos, ácidos e 

bases, o que acaba limitando sua utilização. A quitosana, por sua vez, é insolúvel em água, 
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mas solúvel em soluções aquosas de ácidos orgânicos e inorgânicos. (AUSTIN, 2011). 

Segundo SANTOS et al.(2003), a solubilidade da quitosana está relacionada com os grupos 

amino protonados que conseqüentemente causam maior repulsão eletrostática, ocasionando 

uma maior solvatação em água. Dessa forma, dependendo do seu grau de desacetilação pode 

ser utilizada nas mais diversas áreas. 

Além das propriedades da atoxicidade, biodegradabilidade e biocompatibilidade, a 

quitosana é um material natural que também apresenta atividades antimicrobianas. O 

mecanismo de atividade antimicrobiana pode ser classificado como passivo ou ativo 

dependendo da carga da superfície do polímero estudado (HUANG et al., 2016). 

Considerando que a carga da superfície da bactéria é negativa, o mecanismo antimicrobiano 

ativo ocorre quando devido à diferença de carga, ocasionando a morte de bactérias que 

aderem à sua superfície. Dessa forma podemos considerar a quitosana como um agente 

antimicrobiano ativo (HOQUE et al., 2016; RABEA et al., 2003). 

Gradativamente os biopolímeros vêm ganhando importância estratégica, já que são 

produzidos principalmente a partir de recursos renováveis (soja, milho, celulose, quitina, soro 

de leite, etc.), o que pode acabar conferindo aos mesmos características de biodegradabilidade 

e biocompatibilidade e dessa forma serem usados em uma vasta gama de aplicações 

(RAUTELA; CAMEOTRA, 2014; STEWART, 2007). Alguns biopolímeros apresentam 

grande potencial para substituição parcial dos polímeros provenientes de fontes fósseis, no 

entanto possuem algumas limitações que tornam difícil seu processamento e uso como 

produto final. 

Diversos estudos e pequenas modificações em sua estrutura são realizados com o 

intuito de melhorar características referentes às propriedades mecânicas, reológicas e 

permeabilidade a gases (CASTRO-ROSAS et al., 2016). COSTA (2008) realizou uma 

preparação de blendas de quitosana com poli (álcool vinílico) para melhorar a resistência 

mecânica e maleabilidade do polímero com aplicação potencial em uma matriz dérmica. 

FIORI et al.(2014) estudaram nanocompósitos de argila e quitosana e os mesmos 

consideraram que a adição de bentonita na matriz de quitosana melhora suas propriedades 

térmicas e mecânicas. PIRES et al.(2014) estudaram as propriedades de blendas de quitosana 

e alginato na presença ou ausência do polímero Silpuran 2130 A/B e verificaram que após a 

incorporação desse polímero, a espessura e hidrofobicidade desses dispositivos acabaram por 

reduzir e aumentar, respectivamente, enquanto a transmissão de vapor de água não foi 
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alterada. CAMINATTI(2016) estudou a incorporação de sílica na matriz de quitosana com o 

propósito de serem utilizadas como suporte para reações enzimáticas e verificou que a sílica 

agregou características mecânicas na matriz, tornando-se uma aplicação viável na catalise 

enzimática. 

Filmes de quitosana apresentam potencial para aplicação como embalagens, devido a 

sua não toxicidade, fácil biodegradabilidade, barreira a oxigênio, e além destes fatores, a 

estrutura dos filmes e revestimentos apresentam a vantagem de incorporar compostos 

bioativos na matriz polimérica, podendo agregar atributos funcionais, tornando-as embalagens 

ativas (DE SILVA et al., 2016). 

Revestimento de quitosana foi aplicado na superfície de folhas de papel e papel cartão, 

resultando em melhores propriedades de barreira ao oxigênio, dióxido de carbono e 

nitrogênio, quando se aplicava revestimento acima de 5 g.m-2. A permeabilidade ao oxigênio 

destes papéis revestidos apresentou valores similares ao de PET comercial, e ainda aumentou 

a resistência a lipídeos, mas a capacidade de absorção de água (Teste Cobb) manteve-se 

inalterada (CHENG et al., 2015).  

REIS et al. (2011) sugeriram a aplicação de papéis Kraft revestidos com filmes de 

quitosana e filmes emulsionados de quitosana com ácido palmítico como materiais de 

embalagem que requerem barreira seletiva de gases e vapor d’água, como por exemplo, frutas 

e vegetais frescos. A aplicação de revestimento de filme de quitosana (3,5 g.m-2) na superfície 

de folhas de papel Kraft promoveu a redução na ordem de 43% na permeabilidade ao vapor 

d’água, redução na ordem de 35% na capacidade de absorção de água (Teste Cobb). Ao 

adicionar ácido palmítico (1,8 g.m-2) nos revestimentos de quitosana, o papel ativo revestido 

apresentou menores valores de permeabilidade ao vapor d’água (51%) e capacidade de 

absorção de água (41%), quando comparados aos papéis sem revestimento. Outro aspecto 

interessante foi a redução da resistência ao ar dos papéis Kraft revestidos, oito vezes menor 

com o revestimento de filme de quitosana e onze vezes menor com filmes emulsionados de 

quitosana. 

HAM-PICHAVANT et al. (2005) aplicaram revestimento de quitosana por sizepress, 

o material apresentou maior barreira a lipídeos, com valores similares aos revestimentos de 

fluorocarboneto. Apesar destas características de melhores propriedades de barreira a gases e 

gorduras, a aplicação do revestimento de quitosana não favorece a propriedade de barreira a 

umidade, o que foi associado à hidrofilicidade do polímero (KJELLGREN et al., 2006). 
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O papel Kraft não apresenta barreira a gases, umidade e gordura, caracterizado por 

uma estrutura porosa. Em geral, para aumentar a resistência à absorção de água e aumento da 

vida útil das embalagens de papel, aplica-se revestimento de ceras. A associação de 

biopolímeros com o papel promove funcionalidades, mantendo a reciclabilidade do material. 

A quitosana pode ser aplicada como agente de ligação cruzada com as fibras de celulose, 

aumentando a resistência do papel. Analisando o revestimento de quitosana na superfície de 

papel, observou-se que não se formou um filme continuo e uniforme sobre a superfície, 

indicando que a quitosana penetrou entre as fibras de celulose (BORDENAVE et al., 2007; 

MACIEL; YOSHIDA; FRANCO, 2014; REIS et al., 2011). Quitosana foi aplicada como 

revestimento de papel Kraft como uma alternativa ao uso de resinas fenólicas, e observou-se 

uma menor propriedade de absorção de água quando comparado ao revestimento com a resina 

fenol formaldeído (ATKINSON et al., 2017). 

 

3.6 Embalagens Ativas para Controle de Etileno 

Embalagens ativas de papel, onde é feita a combinação do composto ativo com as 

folhas de papel e papelão, podem ser consideradas uma alternativa promissora no setor de 

embalagens de alimentos (LAVOINE et al., 2015). Diversos trabalhos na literatura 

apresentam diferentes formas das embalagens ativas para controle de etileno. 

Tomates cereja frescos foram acondicionados em papel cartão revestidos com ácido 

polilático - PLA (80 m) e embrulhados com filme de polietileno de baixa densidade de 

diferentes espessuras (20 e 70 m). Os parâmetros físico-químicos (perda de massa, cor, 

textura, pH e sólidos totais) desses tomates foram observados durante 30 dias, além da 

quantidade de etileno produzida. Os resultados encontrados indicam que a máxima 

concentração de etileno foi encontrada após 1 dia de estocagem e decresceu até um mínimo 

após 14 dias, esse resultados foi associado à adsorção de etileno pelo revestimento de PLA, 

que refletiu diretamente no parâmetro de qualidade dos tomates cereja, reduzindo também a 

perda de massa dos tomates em questão (LOPEZ et al., 2013). 

MONPRASIT et al. (2011) estudaram a incorporação em dupla camada de filmes com 

polietileno (30 e 80 m), poliestireno e zeólita ZSM-5 modificada para aplicação em 

embalagens de frutas e legumes no pós-colheita. Os filmes contendo somente polietileno em 

comparação com os filmes contendo os três compostos foram avaliados segundo sua 
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morfologia (MEV, DSC, TG/DTG, FTIR) e testes de tensão e permeação aos gases O2, CO2 e 

C2H4. Os resultados indicaram que os filmes contendo zeólita modificada conferiram maior 

permeabilidade de C2H4 devido a uma alta dispersão do aluminossilicato. No entanto, acabou 

por reduzir a permeação ao CO2, não ocasionando nenhum efeito significativo na permeação 

do O2.  

FUONGUCHAT et al.(2014) utilizaram o processo de extrusão com sopro para a 

produção de filmes de uma blenda de polietileno de baixa densidade (PEBD) e estireno-b-

(etileno-ran-butileno)-b-estireno (SEBS) contendo zeólitas beta ou ZSM-5 em filmes. O 

objetivo era obter filmes que possibilitassem o transporte de gases de respiração de frutas 

(como O2 e CO2) de uma maneira controlada, além de capacidade seletiva de remover o gás 

etileno. Antes da incorporação das zeólitas aos filmes, eles modificaram a superfície das 

zeólitas visando melhorar a adesão interfacial e a permeosseletividade aos gases. Utilizaram 

trimetoxi (octil) silano e trietoxi (fenil) silano como organo-silanos para modificar a 

superfície das zeólitas, obtendo zeólitas modificadas com octil e zeólitas modificadas como 

fenil, respectivamente. Os resultados mostraram que o processo de modificação de ambas 

zeólitas com grupo fenil promoveu um aumento na permeabilidade e na seletividade ao 

etileno se comparados com os filmes contendo zeólitas não modificadas. E concluíram que as 

interações das duplas ligações do grupo fenil e do etileno facilitam o transporte deste gás. 

SOTHORNVIT (2012) avaliou a incorporação de carbono ativo e glucomanana na 

produção de papel de palha de arroz para verificar sua eficiência na aplicação em embalagens 

de alimentos. Propriedades como a espessura, deformação tensional, resistência ao rasgo e 

capacidade de adsorção de etileno foram avaliadas. Eles verificaram que os filmes formados 

com maiores proporções de carbono ativado diminuíram as propriedades físicas do papel de 

palha de arroz, mas aumentaram por sua vez, a capacidade de adsorção de etileno, podendo 

ser uma excelente alternativa no uso de embalagens alimentícias e agrícolas. 

GARCÍA et al.(2013) estudaram a avaliação do efeito de um revestimento de 

quitosana e zeólita na superfície do tomate sendo realizados três tratamentos diferentes: i) 

quitosana 1,5% (p v-1) e ácido lático 1% (v v-1); ii) quitosana 1,5% (p v-1), ácido lático 1% (v 

v-1) e Tween 80 0,1% (p v-1) e iii) quitosana 1,5% (p v-1), ácido láctico 1% (v v-1) e zeólita 3% 

(p p-1 com base na quitosana). A qualidade do tomate com esse revestimento foi avaliada 

durante 37 dias através dos parâmetros de perda de massa, textura, pH, sólidos solúveis entre 

outros. O estudo mostrou que a adição da zeólita em uma proporção de 3% (referente à massa 
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de quitosana), seguido da adição do agente tensoativo e da solução de ácido láctico melhorou 

as propriedades de revestimento, retardando o amadurecimento dos tomates estudados, apesar 

de não conseguir constituir uma barreira contra as perdas de peso do fruto em questão. 

Embalagens ativas com quitosana e nanocompósitos de dióxido de titânio foram 

estudadas por KAEWKLIN et al.(2018). Os tomates cereja foram embalados em diferentes 

grupos de embalagem formados pela quitosana, pela quitosana com dióxido de titânio e um 

controle (polietileno). Sua qualidade pós-colheita (perda de massa, firmeza, cor, sólido 

solúveis, teor de licopeno), concentrações de etileno e CO2 foram avaliadas durante 15 dias. 

Após esse tempo de análise, foi observado que os revestimentos de quitosana com dióxido de 

titânio promoveram uma maior manutenção em todos os parâmetros físico-químicos 

avaliados, além de serem observados os menores teores de etileno produzido pelo fruto. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia e Produtos Naturais 

(BIONAT) da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio dos Departamentos de 

Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual de Maringá 

e Universidade Estadual do Oeste do Paraná, além do Centro Multiusuário de Alimentos da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo– Campus 

Pirassununga. 

 

4.1 Materiais 

A zeólita usada nesse trabalho foi a zeólita NaY com granulometria de 0,054 mm 

(Fábrica Carioca de Catalisadores – FCC), esta zeólita comercial apresenta razão 

Silício/Alumínio típica de zeólitas Y. Nitrato de prata P.A. (AgNO3) e carbono ativado em pó 

foram da marca Sigma Aldrich (31616). Cilindro de gás etileno com 99,9% de pureza e gás 

nitrogênio com 99,9% de pureza (White Martins, Brasil). Para o revestimento dos papéis foi 

utilizada quitosana com grau de acetilação de 82% e massa molar média igual 1,47 x 105 g 

mol-1 da marca Polymar (Brasil). As folhas de papéis Kraft (200 g.m -2) foram adquiridas da 

empresa Comercial Nossa Senhora do Líbano Ltda. Os tomates utilizados nos testes in vivo 

foram comprados da empresa Elo Fruit localizada na Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo-CEAGESP. Os adsorvedores comerciais de etileno (saches) foram 

adquiridos da empresa Banasil Agrícola (São Paulo).  

 

4.2 Métodos  

4.2.1 Etapa 1 

 4.2.1.1 Impregnação da Prata nos Adsorventes 

Para a impregnação da prata nos adsorventes (carbono ativado ou zeólita Y), foi 

utilizado o método da impregnação úmida descrito por YASSUE-CORDEIRO et al. (2015), 

entretanto, não foi realizada a calcinação das amostras uma vez que não se pretendia obter os 

metais na forma de óxidos. Inicialmente o adsorvente foi seco em estufa sem circulação de ar 
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(Solab, SL 100/216, Brasil) a 100°C por 24 h. O nitrato de prata foi solubilizado em água 

ultrapura Mili-Q de modo que se produziu uma relação de adsorventes e metal na fase ativa. 

Estas soluções salinas foram adicionadas ao adsorvente de forma que a porcentagem de 

metal/adsorvente fosse 5% ou10%. As suspensões foraminseridas em um rotoevaporador 

(IKA, RV10 DIGITAL, Alemanha) sob vácuo à 70ºC. O material resultante foi 

posteriormente seco em estufa sem circulação de ar (Solab, SL 100/216, Brasil) à 100 °C por 

12 h. Os adsorventes contendo prata foram caracterizados armazenados em frascos ao abrigo 

completo da luz antes da caracterização. 

Após as respectivas impregnações, os adsorventes foram caracterizados através das 

técnicas de análise textural, MEV, DRX, FRX, FTIR, TG/DTG, adsorção de etileno e 

adsorção de gás carbônico. Dessa forma, o adsorvente com melhor desempenho dessa etapa 

foi escolhido para o revestimento do papel Kraft (Etapa 2). 

 

 4.2.1.2 Caracterização dos Adsorventes 

As quatro primeiras análises, descritas a seguir (DRX, FTIR, MEV e ATG), foram 

realizadas no Núcleo de Instrumentação para Pesquisa e Ensino – NIPE da UNIFESP – 

Campus Diadema. Os locais de realização das demais análises estão indicados em seus 

respectivos textos descritivos. 

 

 4.2.1.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A avaliação da estrutura final da matriz foi feita na superfície e área transversal da 

amostra. As amostras foram previamente metalizadas pela deposição de uma camada de ouro 

em um SputterCoater SC 7620 (Polaron) e analisadas em um microscópio eletrônico de 

varredura (ElectronMicroscopy Ltda, LEO, 440i, EUA) com 10 kV de voltagem, 100 pcA de 

corrente elétrica. 

 

 4.2.1.2.2 Difração de Raios X (DRX) 
 

As análises de difração de raios X foram conduzidas a temperatura ambiente em 

aparelho específico para análise (Lynxeye- Bruker, D8 advance, EUA), utilizando radiação 
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Kα do cobre (1,5418 Å), tensão de 40 kV e corrente de 40 mA. As amostras foram 

examinadas em um intervalo de 10° < 2Ɵ< 90° a uma velocidade de 2° min-1. 

 4.2.1.2.3 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR) 

 
As modificações químicas dos filmes foram avaliadas por FTIR. A análise de 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) foi realizada com o 

espectrofotômetro (Perkin Elmer, Spectrum 2000 FTIR, EUA). Foram realizadas varreduras 

na faixa espectral de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 2 cm-1. 

 

 4.2.1.2.4 Análise Termogravimétrica e Termogravimetria Derivada 
(ATG/DTG) 

 
As curvas TG/DTG foram obtidas uma em termobalança (Schimadzu, DTG-60H, 

EUA). Os ensaios foram realizados sob atmosfera dinâmica de Nitrogênio (vazão de 

50 mL.min-1) e razão de aquecimento de 10 °C.min-1, entre a temperatura ambiente e 900 °C. 

 

 4.2.1.2.5 Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X (FRX) 
 

As análises de espectroscopia de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) 

foram realizadas em equipamento Bruker, (Moledo S2 PICOFOX) do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus 

Toledo. Através dessa técnica foi determinado o teor real de prata suportada sobre a zeólita 

NaY e carbono ativado. A preparação da amostra consistiu em homogeneizar 30 mg da 

amostra (previamente seca e na granulometria de 50 µm) em 2,5 mL de solução de TritonTM 

X-100 (Sigma Aldrich) 1% e 150 µL de solução padrão de Gálio (1000 mg L-1). Para que a 

amostra se fixasse ao disco de análise, foram pipetados, no centro do disco, 5 µL de silicone e 

após secagem a temperatura ambiente, 5 µL de amostra, com posterior secagem a temperatura 

ambiente por 24 h em câmera de fluxo laminar. A análise foi realizada mediante irradiação 

dos discos por um feixe de raios X, os quais foram gerados em uma fonte de Molibdênio com 

energia de 20 keV durante 600 s, e a detecção em detector de silício. 
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 4.2.1.2.6 Análises Texturais 
 

As análises foram realizadas no Departamento de Engenharia Química da 

Universidade Estadual de Maringá. Foi realizado com a finalidade de determinar a área 

específica, volume total de poros, utilizando o equipamento característico (QuantaChrome 

NOVA, 1000 series, EUA), por meio de isotermas de equilíbrio de adsorção física de N2. A 

temperatura de ativação das amostras foi de 200ºC para todas as zeólitas e de 150°C para 

carbono ativado, sendo temperaturas adequadas para a secagem do material e para a remoção 

de quaisquer espécies adsorvidas. O princípio de funcionamento do equipamento é baseado no 

método volumétrico, através do qual, o volume adsorvido de um determinado gás é medido 

indiretamente pela diferença de pressão antes e durante o estabelecimento do equilíbrio de 

adsorção. A área superficial específica foi determinada pela equação de Brunauer-Emmett-

Teller (BET) e volume total de poros pela regra de Gurvich. 

 

 4.2.1.2.7 Isotermas de Adsorção de Etileno 
 

As isotermas de adsorção de etileno foram realizadas no equipamento Autosorb-1 MP 

(Quantachrome, EUA) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do 

Ceará. Previamente à obtenção das isotermas, foi necessário um pré-tratamento para 

certificar-se que não havia contaminante adsorvido no material. A amostra foi colocada na 

célula de medida no interior da balança de suspensão magnética (Rubotherm, Alemanha); em 

seguida foi aplicado o vácuo e a temperatura foi elevada a uma taxa de 1°C min-1até a 

temperatura de 200ºC para todas as zeólitas e de 150°C para carbono ativado. A temperatura 

de regeneração e o vácuo foram mantidos até que a massa do adsorvente não apresentasse 

mais decaimento (10 h). Em seguida, a amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e 

iniciaram-se os ensaios de adsorção de etileno. Todas as isotermas de etileno foram obtidas a 

temperatura de 25°C. 

 

 4.2.1.2.8 Isotermas de Adsorção de Gás Carbônico 
 

As isotermas de adsorção de CO2 foram realizadas a 0°C no equipamento Autosorb-1 

MP (Quantachrome, EUA) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal 

do Ceará. As amostras de carbono ativado foram pré-tratadas sob vácuo com temperatura de 

150 °C durante 15,6 horas, enquanto que as amostras de zeólita foram pré-tratadas à 200ºC 
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por 16,5 horas. Em seguida, as amostras foram resfriadas e iniciaram-se os ensaios de 

adsorção de CO2. 

 

4.2.2 Etapa 2 

 4.2.2.1 Revestimento do Papel Kraft com Quitosana/Adsorvente 

O método consistiu em preparar uma solução de quitosana em solução de ácido 

acético. O ácido acético foi adicionado estequiometricamente de acordo com a massa e o grau 

de acetilação da quitosana (o que evita a adição em excesso de ácido), sob agitação contínua 

até solubilização total da mesma (SILVA et al., 2016). Os resultados da Etapa 1 nortearam a 

escolha de um adsorvente para esta Etapa 2. A suspensão do adsorvente com prata foi 

homogeneizada vigorosamente utilizando um ultra homogeneizador (IKA, Turrax T18, 

Alemanha) nas condições de 20.000 rpm por 10 min. Posteriormente, a solução foi dispersa 

uniformemente em folhas de papel Kraft (200 g.m-2) utilizando um espalhador automático de 

filmes (Erichsen, Speed II – TKB, Alemanha) com um extensor de 100 micrometros. As 

folhas revestidas foram secas em estufa com circulação de ar forçado (Marconi 

Equipamentos, MA035/1000, Brasil) durante 120 segundos à 120oC. 

As formulações do revestimento foram definidas a partir do Planejamento 

Experimental Fatorial 22com três repetições no ponto central e duas variáveis independentes: 

concentração de quitosana e concentração de adsorvente. A Tabela 2apresenta os níveis das 

variáveis independentes. 

Tabela 2 - Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial para revestimento do 

papel Kraft com quitosana e adsorvente. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 +1 

Concentração de quitosana (em massa) 1,0% 1,5% 2,0% 

Concentração de adsorvente (% em relação à massa de quitosana) 0,2% 0,7% 1,2% 

Fonte: autoria própria (2018) 

A matriz de planejamento está apresentada na Tabela 3, com um total de k fatores a 

última coluna 2k-1 sinais negativos e depois 2k-1 sinais positivos (MONTGOMERY, 1997).  
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Tabela 3 - Matriz de planejamento fatorial (Planejamento II) para o revestimento do 

papel Kraft com suspensão de quitosana/adsorvente. 

Experimento 
Fatores 

Concentração de Quitosana (MQ) Concentração de Adsorvente (MA) 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

Fonte: autoria própria (2018) 

A melhor formulação do sistema papel Kraft/Quitosana e Adsorvente foi definida 

avaliando as respostas: isotermas de adsorção do etileno, gramatura, espessura, capacidade de 

absorção de água, resistência à flexão (Rigidez Taber) e também foram caracterizados quanto 

MEV, DRX, FTIR e análise textural. 

 

 4.2.2.2 Caracterização dos Sistemas Ativos de Papel KraftRevestido 

Algumas caracterizações dos papéis revestidos foram realizadas da mesma forma que 

com os pós dos adsorventes, com algumas adaptaçõese já foram descritas anteriormente. No 

caso das isotermas de adsorção de etileno e das análises texturais, foi necessário o corte do 

papel em fragmentos com tamanhos pequenos e passíveis de inserção no porta-amostra dos 

referidos equipamentos. Para as análises de FTIR, os papéis revestidos foram colocados no 

suporte com a face revestida voltada para o sensor de medição (ATR). Analogamente, para as 

análises de DRX dos papéis revestidos, incidiu-se o feixe de raio-X sobre a face revestida pela 

quitosana/adsorvente. 

 

 4.2.2.2.1 Gramatura 
 

A análise de gramatura foi baseada na norma NBR NM-ISO 536 (ABNT, 2001). Este 

ensaio avalia a massa por área de papel. As amostras foram cortadas com área de 0,017 m² 

(0,125 m x 0,125 m). A massa foi medida com o auxílio de uma balança analítica (Ohaus, 

ARC 120, Brasil). Foram realizadas10 repetições para cada tipo de formulação. 
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 4.2.2.2.2 Espessura 

A espessura dos sistemas papel-filme (µm) foi medida utilizando um micrômetro 

manual digital (0,001mm) (Mitutoyo, MDC-25M, Japão). As medidas foram realizadas em 

cinco pontos diferentes em cada amostra, sendo utilizados 10 corpos-de-prova para a 

determinação (NBR NM-ISO 6738 daABNT, 2001). 

 

 4.2.2.2.3 Capacidade de absorção de água (Teste Cobb) 

A capacidade de absorção de água do sistema papel-filme foi avaliada de acordo com 

a norma da NBR NM-ISO 535 (ABNT, 2001). O teste consiste em cortar vinte amostras de 

dimensões 125 mm x 125 mm. As amostras foram inicialmente acondicionas em dessecador 

contendo sílica por 72 h em temperatura ambiente (25º ± 2º C). Em seguida, individualmente 

pesadas em balança analítica em precisão de 0,01 g foram fixadas no equipamento para Cobb 

(Regmed, Brasil), adicionou-se 100 mL de água em contato com a superfície delimitada pelo 

anel do aparelho por 120 segundos. Após os 120 segundos foi retirado o corpo de prova e 

eliminado o excesso de água da superfície do papel, colocando-o entre duas folhas de papel 

mata-borrão e pressionado rapidamente com o rolo cilíndrico. Pesou-se imediatamente o 

corpo de prova novamente. A capacidade de absorção de água foi calculada pela Equação 

1(REIS, 2010): 

 

Abs = (𝑀𝑓 − 𝑀𝑖). 100                                                           (1) 

 

em que Abs é a absorção de água (g/m2), Mi, a massa inicial do corpo-de-prova (g) e Mf, a 

massa final do corpo-de-prova (g). 

 

 4.2.2.2.4 Rigidez Taber 
 

A resistência à flexão foi determinada conforme a norma T489om-9245 e NBR NM 

ISO 2493.46. Os corpos-de-prova foram cortados nas dimensões de (38,1 x 38,1 mm), nas 

direções longitudinal e transversal de fabricação das fibras celulósicas, utilizando uma 

guilhotina pneumática (Regmed, Brasil) específica para o equipamento medidor de rigidez e 

pré-condicionados por um período de 48 h a 23±1 ºC e 50±2 %. Em seguida foram avaliados 
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utilizando um medidor de Rigidez (Regmed RI-5000, Brasil). Foram realizadas 10 repetições 

para cada direção (longitudinal e transversal). 

 

4.2.3 Etapa 3 

Os sistemas ativos de embalagem foram aplicados para acondicionar tomates cereja 

(fruto climatérico) na forma de cartuchos feitos com as folhas de papel revestido visando 

avaliar a eficiência do material na vida-de-prateleira. Quatro sistemas foram avaliados: (1) 

folha sem revestimento (controle negativo), (2) folha revestida com filme de quitosana, (3) 

folha revestida com filme de quitosana/adsorvente (formulação do melhor sistema 

Kraft/Quitosana/Zeólita definido a partir da Etapa 2) e (4) saches comerciais de etileno que 

foram adquiridos da empresa Banasil Agrícola (controle positivo). Este sache, na dimensão de 

6,0 cm x 7,0 cm foram colocados no interior de cartuchos de folhas de papel Kraft sem 

revestimento. 

 

 4.2.3.1 Protótipo da Embalagem 

O modelo do cartucho nas dimensões 6,5 cm X 6,5 cm X 6,2 cm foi obtido pela 

colagem com cola hot melt, para garantir total vedação (Figura 9). 

Figura 9 - Protótipo da embalagem peça única. 

            
Fonte: autoria própria (2018). 

 4.2.3.2 Etapas de Beneficiamento do Tomate Cereja 
 

Antes de serem armazenados, os tomates foram submetidos a duas etapas de 

beneficiamento que incluíam: 
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a) seleção: os tomates foram pré-selecionados visando à padronização quanto aos 

aspectos de cor, integridade física; 

b) sanitização: os tomates foram lavados em água corrente e depois imersos por 

10 min em solução de hipoclorito de sódio, sendo lavados novamente em água corrente e 

deixados para secar. 

Posteriormente foram acondicionados em uma estufa incubadora BOD (Tecnal, TE-

371, Brasil) com temperatura controlada de 25 ± 2oC. 

 

 4.2.3.3 Análise da Vida de Prateleira dos Tomates Cereja 

A vida de prateleira dos tomates cereja foi acompanhada a cada cinco dias em período 

total de 30 dias, totalizando 7 pontos (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dias) pelas medidas da perda de 

massa, parâmetros de cor (L*, a* e b*), textura, pH, acidez titulável, quantidade de sólidos 

totais, quantidades de fenólicos e carotenóides. Além disso, as concentrações dos gases 

etileno e dióxido de carbono foram avaliados utilizando sensor medidor que foi inserido nas 

caixas, medindo a composição gasosa no headspace dos cartuchos. É importante ressaltar que 

para as medidas perda de massa, parâmetros de cor, concentração de gases etileno e dióxido 

de carbono, cartuchos pré-definidos forma analisados durante todo o período de 

armazenamento. No caso das medidas de textura, pH, acidez titulável, quantidade de fenólicos 

e carotenóides os tomates cereja passavam por análises destrutivas, sendo homogeneizados 

em um processador de alimentos (Philips Walita, RI 136409, Brasil), após a medida de 

textura, formando um suco e posteriormente descartados após todas as medições. 

 

 4.2.3.3.1 Análise dos gases - Etileno (C2H4) e Gás carbônico (CO2) 
 

As análises dos gases etileno e carbônico foram realizadas utilizando um analisador 

portátil de gás (YES AIR, 8 Channel IAQ Monitor, Canadá), conforme Figura 10. Um 

conjunto de três cartuchos foi pré-definido para a quantificação dos gases a cada 5 dias, num 

total de 30 dias de análise. A retirada do gás do headspace do cartucho onde os tomates cereja 

estavam acondicionados foi realizada por 10 minutos por meio de uma seringa, conectada a 

uma pequena mangueira acoplada ao sensor. A concentração de etileno medida foi 

considerada como a média do maior valor medido pelo sensor em cada replicata. A cinética 
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de produção de etileno pelo fruto foi plotada em um gráfico, cujos eixos consistem de 

concentração dos gases (ppm) em função do tempo de armazenamento dos cartuchos (dias). 

Figura 10 – Esquema de medição dos gases etileno e dióxido de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

 4.2.3.3.2 Perda de Massa 
 

Os tomates cereja contidos em 5 cartuchos pré-definidos foram pesados nos tempos 

indicados em balança eletrônica de precisão (Ohaus, AR3130, Brasil). É importante destacar 

que foram pesadas sempre as mesmas caixa durante os dias de análises. A perda de massa foi 

calculada pela diferença da massa em função do tempo e a massa inicial (tempo zero), 

segundo literatura (AOAC, 2005). O resultado foi expresso em porcentagem (%) segundo a 

equação 2. 

   Perda de Massa(%) =  . 100    (2) 

 
em que Mo é a massa da caixa de tomate  no tempo zero e Mt a massa da caixa no tempo 

estabelecido (5, 10, 15, 20, 25, 30). 

 

 4.2.3.3.3 Avaliação da Cor 
 

A cor da superfície dos frutos foi avaliada utilizando um colorímetro (Konica Minolta, 

CR 400, Japão). Os parâmetros de cor L*, a*, b* foram medidos a cada 5 dias durante o 

armazenamento. Foram utilizados 5 cartuchos pré-definidos e o resultado expresso através da 
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média da medida dos mesmos tomates cereja de cada caixa ao longo dos dias de 

armazenamento. De acordo com a Figura 10, o sistema CIELAB (WILLIAMS, 

2002)apresenta formato cúbico, tendo como eixo vertical indicando luminosidade (L*) e 

como eixos horizontais indicando cor (a* e b*). No eixo L*, 0 indica a cor preta e 100 a cor 

branca; no eixo a*, os valores positivos indicam vermelho e os negativos verde; por fim no 

eixo b*, os valores positivos indicam amarelo e os negativos azul (HUTCHINGS, 1999). 

Figura 11 - Espaço CIELAB. 

 

Fonte: (WILLIAMS, 2002). 

 

 4.2.3.3.4 Textura 
 

A textura avaliou a força necessária para comprimir o tomate cereja durante o tempo 

de armazenamento. O tomate cereja foi apoiado em uma placa de Petri para realizar o ensaio. 

Esta placa foi colocada em todos os ensaios para padronizar a medida. A avaliação foi feita 

em um texturômetro (Brokfield , CT3 Texture Analyzer, EUA), utilizando as condições: 

célula de 50 N, probe cilíndrico de 45 mm, velocidade do teste de 1 mm/s, utilizando 

deformação de 5 %. O resultado foi expresso em Newton (DING et al., 2015). 

 

 4.2.3.3.5 Determinação carotenóides (licopeno e β-caroteno) e clorofila a 
 

A metodologia para determinação de carotenóides e clorofila a foi baseada em 

REIS(2016).Foi pesado 1,0 g do suco de tomate , sendo este dissolvido em 10 mL de uma 

mistura cloroformio/hexano (4:6) para cada cartucho analisado. Após homogeneização por 

centrifugação durante 30 min a 3.500 rpm, os sobrenadantes foram recolhidos, e as leituras 

nos comprimentos de onda de 453, 505, 645 e 663 nm foram efetuadas. A clorofila e os 

carotenóides foram determinados utilizando um espectrofotômetro (ThermoScientific, 
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Evolution 60s, China). Os teores de licopeno e β-caroteno e clorofila a foram quantificados de 

acordo com as equações 3, 4 e 5 e os resultados expressos em mg/g de tomate. 

Licopeno (mg/g) = – 0,045 A663 + 0,204 A645 + 0,372 A505 – 0,081 A453          (3) 

β-caroteno (mg/g) = 0,216 A663 – 1,22 A645 – 0,304 A505+ 0,452 A453(4) 

Clorofila a (mg/g) = 0,999 A663 – 0,0989 A645(5) 

 

 4.2.3.3.6 pH 
 

A determinação do pH foi feita com o auxílio do medidor de pH (Gehaka, PG-1800, 

Brasil).O pH foi medido a partir do volume de aproximadamente 30 mL do suco de tomate 

(INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008). 

 

 4.2.3.3.7 Acidez Titulável 
 

A acidez titulável foi determinada por titulações volumétricas usando indicador ácido-

base. Foram utilizados 10 g de cada amostra do suco de tomate que foram diluídas em 

100 mL de água destilada, seguidas da adição de algumas gotas de fenolftaleína 1%. 

Posteriormente, as amostras foram tituladas com NaOH 0,1M até a faixa de pH 8,2 a 8,4. Os 

resultado foram expressos em mg de ácido cítrico/100 g de polpa pela equação 6(INSTITUTO 

ADOLF LUTZ, 2008). 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑚𝑔) 100𝑔⁄ = . 100                                            (6) 

em que V representa o volume de NaOH utilizado e M é a massa do suco de tomate obtido. 

 

 4.2.3.3.8 Sólidos Totais 
 

Para a medida de sólidos totais utilizou-se refratômetro digital (Hanna Instruments, HI 

96801, EUA). Uma gota da amostra da polpa de tomate foi aplicada no leitor do instrumento. 

É importante que a polpa dos tomates processados seja límpida, sem a presença de caroços, 

evitando a presença de (restos) tecido em suspensão que podem induzir erros na leitura. Este 

equipamento mede a concentração dos compostos com base em escala numérica denominada 
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Brix. Essa escala é calibrada pelo número de gramas de açúcar contidos em 100 g de solução 

(MAGWAZA; OPARA, 2015).  

 

 4.2.3.3.9 Determinação de Compostos Fenólicos 
 

Os compostos fenólicos totais dos tomates foram determinados pelo método de Folin-

Ciocalteu, conforme SINGLETON (1999). Dessa forma, 100 µL do suco de tomate foram 

misturados com 500 µL de reagente Folin-Ciocalteu e 6 mL de água destilada. Em seguida 

foram adicionados 2 mL de carbonato de sódio (Synth) a 15% e a mistura agitada por 

30 segundos. Posteriormente, foi adicionado 1,4 mL de água destilada e após 1 hora, a 

absorbância de luz foi medida a 760 nm em um espectrofotômetro (ThermoScientific, 

Evolution 60s, China). Os fenólicos totais foram obtidos através de uma curva de calibração 

de ácido gálico (de 100 a 800 µg/mL). Sendo o resultado expresso em equivalente de ácido 

gálico (mg AG/g extrato de tomate), seguindo equação 7. 

𝐹𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 = 0,0009𝑥 + 0,0054                                               (7) 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Etapa 1 

5.1.1 Caracterizações dos Materiais Adsorventes 

Zeólita Y e carbono ativado foram estudados como adsorventes de gás etileno. Esses 

adsorventes foram escolhidos, uma vez que os mesmos possuem algumas diferenças em sua 

estrutura. Segundo GRECCO (2013), a zeólita possui a presença exclusiva de microporos 

com diâmetros na faixa de 0,4 a 1,2 nm e o carbono ativado, segundo CLAUDINO (2003), 

possui uma estrutura formada por mesoporos ou macroporos. Os dois adsorventes foram 

impregnados com o metal prata, visando buscar alternativas para melhorar o desempenho do 

revestimento ativo no processo de adsorção do etileno (ZHOU et al., 2006). 

A zeólita Y e carbono ativado foram impregnados com diferentes quantidades de 

AgNO3, para obter prata nas porcentagens de 5% e 10% (em massa). Após a impregnação, os 

adsorventes foram submetidos a diferentes caracterizações para selecionar o melhor 

adsorvente impregnado de prata. Os adsorventes sem a impregnação foram também 

caracterizados para critério de comparação. Os sistemas estudados nessa etapa estão listados 

na Tabela 4. 

Tabela 4 - Adsorventes com e sem impregnação de prata. 

Nomenclatura Descrição 

NaY Zeólita Y sem incorporação de Ag 

NaY-Ag (5%) Zeólita Y com incorporação de 5% de Ag 

NaY-Ag(10%) Zeólita Y com incorporação de 10% de Ag 

CA Carbono Ativado sem incorporação de Ag 

CA-Ag (5%) Carbono Ativado com incorporação de 5% de Ag 

CA-Ag (10%) Carbono Ativado com incorporação de 10% de Ag 

Fonte: autoria própria (2018) 
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 5.1.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Imagens das partículas das zeólitas e dos carbonos ativados em pó foram analisadas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A Figura 12 ilustra as micrografias obtidas 

para as zeólitas impregnadas com prata 5% (a) e 10% (b). Observa-se uma aglomeração das 

partículas de zeólita semelhantemente aos resultados obtidos por YASSUE-CORDEIRO et al. 

(2015). 

Figura 12 - Micrografias das zeólitas com aumento de 1.500 vezes (a) NaY-Ag(5%), (b) 

NaY-Ag(10%). 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

O processo de impregnação com não modificou a morfologia da mesma. YASSUE 

CORDEIRO et al.(2015), SONG et al.(2017) e SALIM (2016)estudaram a impregnação da 

zeólita NaY com nitrato de prata e também identificaram que após as impregnações as 

zeólitas apresentaram aparência similar, formas poliédricas e mesmo tamanho de partícula. 

A Figura 13 apresenta as micrografias dos carbonos ativados impregnados com 5% (a) 

e 10% (b) de prata. 

 

 

  

(a) (b)
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Figura 13 - Micrografias dos carbonos ativados (a) CA-Ag(5%), (b) CA-Ag(10%). 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

É possível notar a presença de cristais nas imagens dos carbonos ativados impregnados 

com prata, que podem ser associados ao nitrato de prata (AgNO3). Resultados similares 

também foram encontrados na literatura (ALTINTIG; ARABACI; ALTUNDAG, 2016; 

TANG et al., 2017). 

 

 5.1.1.2 Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X 
 

Os resultados dos teores de prata nos adsorventes estão apresentados na Tabela 5. 

Observa-se que as amostras de zeólita e carbono ativado antes da impregnação com prata 

também apresentaram prata, embora em quantidades muito menores que 0,1%. Estes 

resultados podem ser decorrentes de contaminação existente nos reagentes empregados na 

preparação da amostra, ou mesmo traço de prata nos adsorventes antes mesmo da 

impregnação. Com relação às amostras impregnadas com prata, os resultados das amostras de 

zeólita apresentaram valores bem próximos do esperado, sobretudo para a zeólita contendo 

5% de prata. Por outro lado, para as amostras de carbono ativado contendo prata, os 

resultados foram bem inferiores aos esperados. Durante a preparação das amostras para as 

análises, o adsorvente é suspenso em solução de Triton TM X-100 e gálio o que de certa 

forma promove um processo difusional da prata para o exterior do adsorvente. No caso do 

carbono ativo, dado à maior porosidade do mesmo, é provável que parte da prata existente no 

material não sido capaz de se difundir para o exterior da amostra, o que resultou em um 

menor teor de prata. 

(a) (b)
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Tabela 5 - Teor de prata dos adsorventes obtidos por espectroscopia de fluorescência de 

Raio-X. 

Amostras Teor de Prata (%) 

NaY 0,047 ± 0,003 

NaY-Ag(5%) 5,210 ± 0,160 

NaY-Ag(10%) 9,100 ± 0,140 

CA 0,048 ± 0,002 

CA-Ag(5%) 3,290 ± 0,260 

CA-Ag(10%) 6,320 ± 0,080 

Fonte: autoria própria (2018) 

ZHANG et al.(2008) estudaram o efeito de adsorção a partir da troca iônica de zeólitas 

NaY com os íons Ag+ e verificaram que o teor de prata nessas zeólitas modificadas 

apresentaram valores de 3,5% e 2,3% para uma razão molar Ag/Al de 0,06 e 0,04 

respectivamente. Esse evento pode ser explicado pela alta higroscopicidade da zeólita, que 

sem um extremo cuidado de secagem prévia e tempo de pesagem, leva a um material com teor 

de umidade não desejado. O comportamento da incorporação de Ag no carbono ativado foi 

também observado por HU et al., 2017 e RAJABI et al., 2015). 

 

 5.1.1.3 Análise Textural 
 

As isotermas de adsorção das zeólitas e carbonos ativados antes e após os 

procedimentos de impregnação com prata, seguidas dos seus resultados numéricos da 

caracterização textural estão apresentadas na Figura 14. A área específica foi calculada pelo 

método baseado na isoterma de adsorção de N2 (intervalo de pressão relativa de 0,05 a 0,30), e 

o volume de poros foi calculado a partir da quantidade de N2 adsorvida (pressão relativa de 

0,99). Os resultados referentes estão apresentados na Tabela 6. 
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Figura 14 - Isotermas de adsorção de N2 em NaY e CA e suas respectivas impregnações com 

Ag: (a) carbono ativado, (b) zeólitas Y 

(a) (b) 

  

Fonte: autoria própria (2018) 

Tabela 6 - Análise textural das amostras dos adsorventes NaY e CA impregnados ou não 

com prata. 

Fonte: autoria própria (2018). 

A partir da análise da Figura 13 e da Tabela 6, observa-se uma redução da área 

específica apenas para a amostra NaY-Ag (10%) .A incorporação de íons de prata na zeólita 

causou uma diminuição proporcional  no volume total de poros. Esse fenômeno ocorre devido 

ao bloqueio parcial dos poros da zeólita pelos íons Ag+, reduzindo o espaço disponível para a 

adsorção de N2 (YASSUE CORDEIRO et al., 2015). Comportamento similar foi verificado 

por AISHAH et al. (2017) ao estudarem a área superficial de zeólitas AgY adicionadas de um 

Amostra 
Área específica (BET) (m² 

g-1) 
Volume total de poros (cm³ 

g-1) 

NaY 576 0,3351 

NaY-Ag (5%) 540 0,3124 

NaY-Ag(10%) 450 0,2538 

CA 927 0,7675 

CA-Ag(5%) 789 0,6634 

CA-Ag(10%) 794 0,6695 
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grupo amina e também por SONG et al.(2017) ao realizarem a impregnação na zeólita com 

prata e óxidos de titânio. 

No entanto, para as amostras de CA, essa redução não ocorreu de forma proporcional. 

Nota-se que após a impregnação da prata, com 5 ou 10%, a área específica praticamente se 

manteve a mesma, mas cerca de 15% inferior se comparada a área do CA sem prata. Esse 

resultado corrobora com ARAKAWA et al. (2015) e RIBEIRO (2014) que observaram 

redução proporcional do carbono ativado após a impregnação com prata ao estudarem a 

eficiência desse material no tratamento de água e seu efeito bactericida respectivamente.  

 

 5.1.1.4 Difração de Raios X (DRX) 
 

As amostras de zeólita e carbono ativado foram submetidas à análise de difração de 

raios X e seus difratogramas apresentados, respectivamente, nas Figuras 15 e 16. É possível 

observar na Figura 14 (a),um difratograma típico das zeólitas faujasitas (tipos X e Y). Os 

picos característicos dados em 2θ = 6,24°, 10,17°; 11,93°; 15,70°; 18,74°; 20,38°; 23,69°; 

27,09°; 30,76°e 31,45º atribuídos, respectivamente, aos planos cristalográficos [111], 

[220],[311],[331],[511],[440],[533], [642],[822] e [751] foram observados na zeólita de 

partida (BOSCHETTO et al., 2012; YASSUE CORDEIRO et al., 2015). 

As Figuras 15 (b) e 15 (c) apresentam os difratogramas das zeólitas impregnadas com 

5% e 10% de prata, respectivamente. A semelhança entre os difratogramas das zeólitas de 

partida e as modificadas revela que o processo de impregnação não promoveu modificação 

significativa na estrutura cristalina da mesma. É possível identificar, no entanto, uma 

diminuição da intensidade na região de 2θ= 10°- 20° conforme o aumento da porcentagem de 

prata na superfície da zeólita. Esta diminuição ocorre uma vez que esta região é relacionada 

com a localidade de cátions na estrutura das zeólitas (SONG et al., 2015). De acordo com 

AISHAH et al. (2017), após a impregnação com prata, a estrutura interna da zeólita pode 

perder a cristalinidade, indicando redistribuição dos cátions de balanceamento de carga 

(SALIM, 2016). Inúmeros autores incorporaram prata em diferentes concentrações na 

estrutura zeolítica por metodologias distintas e também não verificaram a presença de cristais 

de prata em seus difratogramas (BOSCHETTO et al., 2012; FERREIRA et al., 2016; 

NAKRANI et al., 2017; SHI, 2013; YASSUE CORDEIRO et al., 2015). 
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Figura 15 - Difratogramas das amostras de NaY sem e com impregnação de prata: (a) NaY, 

(b) NaY- Ag (5%), (c) NaY –Ag (10%). 

 
(a) (b) 

  
(c) 

 
Fonte: autoria própria (2018). 

Para as amostras de carbono ativado, os difratogramas estão apresentados na Figura 

16. No difratograma da amostra de carbono sem a incorporação da prata (Figura 15(a)), 

observa-se a presença de planos de carbono e carbono grafite característicos de materiais 

amorfos, localizados na região 2θ=25,43° e 43,23° respectivamente (ARAKAWA et al., 

2015). Após a impregnação do metal, Figuras 16 (b) e 16 (c), verificaram-se a existência de 

picos característicos da prata na região de 2θ= 38,2°, 44,5° e 64,7°, representando os planos 

cristalográficos [111], [200] e [220] (ALTINTIG; ARABACI; ALTUNDAG, 2016). Além 

disso, é possível observar que conforme o aumento da quantidade de AgNO3 na estrutura, a 

intensidade dos picos característicos ao metal aumenta proporcionalmente. Esses resultados 

foram também observados por GOSCIANSKA et al. (2012), BANDYOPADHYAYA (2013), 

TANG et al. (2017) e WANG et al. (2015) ao promoverem a impregnação da prata na 

superfície do carbono ativado. 
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Figura 16 - Difratogramas das amostras de CA sem e com impregnação de prata: (a) CA, (b) 

CA- Ag (5%), (c) CA – Ag (10%). 

(a) (b) 

  

(c) 

 
Fonte: autoria própria (2018). 

 
 5.1.1.5 Espectroscopia por Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 
A espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) é uma técnica utilizada para identificar espécies químicas presentes na estrutura 

zeolítica e do carbono ativado, além de fornecer informações sobre a interação destes 

adsorventes com a prata (Ag). De acordo com AUERBACH (2003) e KARGE (2004), a 

estrutura zeolítica pode ser analisada e interpretada em duas categorias principais: a) 

vibrações internas dos tetraedros TO4 (insensíveis às modificações na estrutura), b) vibrações 

externas dos tetraedros TO4 (sensíveis às modificações na estrutura). As bandas características 

estão listadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Faixas observadas para as vibrações estruturais características das zeólitas. 

Vibrações dos Tetraedros Internos  

Tipo de Deformação Faixa (cm-1) 

Estiramento Assimétrico (Si-O-T) 1250-950 

Estiramento Simétrico (Si-O-T) 720-650 

Ligação T-O 500-420 

Vibração O-H 3000-4000 

Vibrações das Ligações Internas 

Tipo de Deformação Faixa (cm-1) 

Estiramento Assimétrico (entre tetraedros) 1050-1150 

Estiramento Simétrico (entre tetraedros) 820-720 

Duplo Anel de 6 membros 650-500 

Abertura de Poro  420-300 

Fonte:AUERBACH (2003) e KARGE (2004). 

Os espectros obtidos para zeólita NaY, seguidas pela incorporação de 5% e 10% de 

prata estão apresentados na Figura 17 a seguir: 

Figura 17 - Espectro de infravermelho da zeólitaNaY, NaY-Ag(5%) e NaY-Ag(10%) 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

As vibrações estruturais correspondentes às zeólitas Y são observadas na região espectral 

entre 1300 e 300 cm-1 e as vibrações relacionadas aos grupos hidroxilas concentram-se na 
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região de 3000-4000 cm-1(AUERBACH, 2003; KARGE, 2004). Não foi identificada 

nenhuma mudança nos espectros da zeólita NaY após a impregnação da prata, o que está de 

acordo com os resultados encontrados na análise de DRX. No entanto, é possível identificar 

uma mudança na transmitância dos picos localizados na região aproximadamente de 1300 até 

1400 cm-1 conforme aumentou-se a porcentagem de prata. O aparecimento desses picos pode 

estar relacionado com bandas de vibração do íon NO3
-
, proveniente do AgNO3 (GARZA et al., 

2000; YASSUE CORDEIRO et al., 2015). Outros trabalhos também verificaram que após a 

incorporação de prata não houve alteração na estrutura das zeólitas estudadas, uma vez que as 

zeólitas impregnadas como as de partida apresentaram as mesmas bandas de absorção 

zeolíticas (AISHAH et al., 2017; NAKRANI et al., 2017; RAMEZANI, 2017; SALIM, 2016; 

SONG et al., 2017). 

Para as amostras de carbono ativado, de acordo com KAI (2010), as bandas 

características para o carbono ativado, estão descritas na Tabela 8. Os espectros obtidos para o 

carbono ativado, seguido pela incorporação de 5% e 10% de prata são apresentados na 

Figura 18. 

Tabela 8 - Principais faixas observadas para as vibrações estruturais características do 

carbono ativado. 

Tipo de Deformação Faixa (cm-1) 

Estiramento vibracional O-H 3415,7 

Estiramento sp3 C-H 2920 

Estiramento axial C=O 1735 

Estiramento axial C-C  1585 

Estiramento axial C-O 1247–1037,6 

Fonte: KAI (2010). 
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Figura 18 - Espectro de infravermelho do CA, CA-Ag(5%) e CA-Ag(10%). 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Pela análise dos espectros, identifica-se novamente que a estrutura do carbono ativado 

não se altera de forma expressiva à medida que a porcentagem de prata aumenta na superfície 

do material, no entanto, a transmitância do espectro é modificada. A diferença nessa 

transmitância está relacionada com bandas de vibração do íon NO3
-
, correspondente ao 

AgNO3 (GARZA et al., 2000; YASSUE CORDEIRO et al., 2015). Outros autores como 

PEREIRA (2015) e PRIYANKA et al. (2014), também identificaram os mesmos espectros IR 

para o carbono ativado, além disso, ALTINTIG (2016), PATIL et al.(2014) e WU et al.(2015) 

encontraram a mesma diminuição na transmitância ao realizar a impregnação com o metal 

prata. 

 

 5.1.1.6 Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 
 

A estabilidade térmica das zeólitas e carbonos ativados impregnados com prata foram 

analisados por termogravimetria. Os resultados para as amostras de zeólitas e carbono ativado 

são apresentados, respectivamente, nas Figuras 19 e 20. Para as amostras de zeólita contendo 

prata, é possível verificar dois eventos térmicos. Entre os dois tipos de zeólitas pode-se 

identificar a presença de dois eventos térmicos. O primeiro evento, caracterizado por uma 

perda de massa de aproximadamente 20%, que ocorre rapidamente, antes mesmo da 

temperatura atingir 100°C. Esse pico endotérmico é atribuído à remoção de água que é 
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fisicamente adsorvida(BORGES, 2011). O segundo evento térmico ocorre aproximadamente 

em 300°C. Esse evento também é confirmado pela curva DTG. Os mesmos perfis térmicos de 

perda de massa na zeólita Y pura e nas zeólitas Y impregnadas com prata foram identificados 

por BAYKARA et al.(2017), JUNIOR(2015), NAKRANI et al.(2017) e ZU et al.( 2017). 

Segundo os autores, o segundo evento térmico (⁓ 300oC) pode ser atribuído a decomposição 

do nitrato presente no adsorvente, o que pode ser confirnado pela ausência do mesmo na 

zeólita sem prata (MELLO, 2016; PALANTOKEN et al., 2016). 

Figura 19 - Curvas TG/DTG da zeólita NaY(a) e das zeólitas impregnadas com prata nas 

concentrações de 5% (b) e 10% (c). 

(a) (b) 

  

(c) 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

As curvas TG/DTG do carbono ativado puro e impregnado com prata (5 e 10%) estão 

apresentadas na Figura 20. Inicialmente, pode-se observar uma perda de massa inicial 

significativa em aproximadamente 50°C, esta perda de massa também pode ser atribuída à 

água e outras moléculas adsorvidas na superfície da amostra(FALLAVENA et al., 2013). 

Apenas a amostra de carbono ativado com 10% de prata apresentou o um decaimento de 
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massa em aproximadamente 300oC que seria atribuído à decomposição do nitrato, assim como 

foi observado nas amostras de NaY impregnadas com prata (5% e 10%). A curva de DTG 

para esta amostra de carbono ativado com 10% de prata também apresenta um pico nesta 

temperatura. Este decaimento não foi observado para amostra de carbono ativado contendo 

5% de prata, sugerindo que nesta concentração, o carbono ativado é capaz de proteger tais 

íons nitrato da decomposição. 

Figura 20 - Curvas TG/DTG do CA (a) e carbonos ativos impregnados com prata nas 

concentrações de 5% (b) e 10% (c). 

(a) (b) 

  

(c) 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Nas curvas correspondentes a impregnação da prata, é possível observar também um 

decaimento menor em torno de 580°C. Segundo VINODH (2012), este decaimento 

corresponde nessa temperatura à presença da decomposição do carbono amorfo. Pode-se 

observar o mesmo comportamento da curva termogravimétrica em trabalhos recentes na 

literatura (ARIVIZHIVENDHAN et al., 2018; KÖSEOꞱLU, 2015; KRAHNSTÖVER, 2016). 
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 5.1.1.7 Isotermas de Adsorção de CO2 

 
Essa análise foi realizada de modo a verificar a eficiência dos adsorventes utilizados 

no processo de adsorção de CO2. Esse dado é considerado de grande relevância, uma vez que 

os frutos climatéricos no processo de respiração liberam CO2, o que pode intensificar a sua 

deterioração. Além disso, é de extrema importância verificar se o processo de liberação do 

CO2 não minimiza a eficiência dos adsorventes frente à adsorção de etileno. 

 
 Para uma análise adequada, os modelos de Langmüir, Freundlich e Langmüir-

Freundlich (Tabela 9), foram ajustados aos dados experimentais das isotermas de adsorção de 

gás carbônico, assim como para os dados do etileno (sessão seguinte). Importante mencionar 

que nestes modelos de adsorção, a variável independente (o eixo x), pode ser representada 

tanto pela pressão P, como foi o caso das isotermas de adsorção de etileno, como também 

pela proporção P/P0, como foi o caso das isotermas de adsorção do gás carbônico. Utilizou-se 

o software Statistica para a determinação dos parâmetros dos modelos aos dados 

experimentais. 

Tabela 9 - Modelos de isotermas de adsorção gasosa. 

Isotermas Modelo Referência 

Langmüir 𝑞∗ =
𝑞 . 𝐾  . 𝑃

1 + 𝐾 𝑃
 LANGMÜIR(1918) 

Freundlich 𝑞∗ = 𝐾. (𝑃)  FREUNDLICH (1907) 

Langmüir-Freundlich 𝑞∗ =
𝑞 . 𝐾  . 𝑃

1 + 𝐾 𝑃
 KOBLE e CORRIGAN (1952) 

Fonte: FREUNDLICH (1907), KOBLE (1952) e LANGMÜIR (1918). 

Os modelos de Langmüir e Freundlich apresentaram excelentes ajustes aos dados 

experimentais de acordo com os valores dos coeficientes de regressão, próximos do valor 1, 

apresentados nas Tabelas 10 e 11. Este coeficiente foi muito próximo de zero para o ajuste do 

modelo de Langmüir-Freundlich, indicando que o mesmo não é adequado para descrever os 

dados experimentais. Os dados experimentais e estes modelos estão plotados nas Figuras 21 e 

22. Todas as isotermas apresentaram cavidade côncava voltada para baixo, o que indica uma 

forte interação entre o CO2 e o material adsorvente. 

 



 

69 
 

Tabela 10 - Parâmetros do modelo de Langmüir ajustados aos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de CO2. 

Amostras 
Parâmetros de Langmüir 

R2 
qmax KL 

    

CA 111,51  3,05 76,17  4,86 0,9960 

CA- Ag (5%) 104,31  2,89 81,45  5,42 0,9955 

CA- Ag (10%) 98,92  2,70 77,13  4,93 0,9960 

NaY 137,11  2,81 107,53  6,01 0,9963 

NaY- Ag (5%) 124,83  2,70 128,06  8,18 0,9948 

NaY- Ag (10%) 103,78  1,87 128,75  6,85 0,9964 

Fonte: autoria própria (2018). 

Tabela 11 - Parâmetros do modelo de Freundlich ajustados aos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de CO2. 

Amostras 
Parâmetros de Freundlich 

R2 
K n 

CA 563,87  19,18 0,5488  0,0085 0,9982 

CA- Ag (5%) 517,76  17,68 0,5373  0,0085 0,9981 

CA- Ag (10%) 499,10  17,29 0,5470  0,0086 0,9981 

NaY 630,79  30,21 0,4927  0,0118 0,9955 

NaY-Ag (5%) 543,33  24,90 0,4646  0,0112 0,9953 

NaY-Ag (10%) 456,29  24,51 0,4668  0,0131 0,9936 

Fonte: autoria própria (2018). 
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Figura 21 - Modelos de Langmüir e Freundlich ajustadosaos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de CO2 em carbono ativado. 

 Langmüir Freundlich 
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Fonte: autoria própria (2018). 
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Figura 22 - Modelos de Langmüir e Freundlich ajustados aos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de CO2 em zeólita Y. 

 Langmüir Freundlich 

N
aY

 
N

aY
-A

g(
5%

) 
N

aY
-A

g(
10

%
) 

Fonte: autoria própria (2018). 

No caso dos parâmetros de Langmüir, observa-se que a impregnação da prata 

promoveu uma redução na capacidade máxima de adsorção (qmax), sendo que quanto maior a 

quantidade de prata impregnada, menor é a capacidade de adsorção do CO2. Estes dados vão 

de encontro com os resultados observados para os resultados de área BET e volume de poros 

obtidos pelas isotermas de adsorção de nitrogênio. Ao ocupar os poros do adsorvente, a prata 

dificulta o acesso do adsorvato aos sítios de adsorção. O parâmetro K de Freundlich também 
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pode ser correlacionado à capacidade de adsorção do adsorvente e por esta razão os resultados 

são análogos ao à qmax. 

WALTON (2006) avaliou o efeito da troca iônica de diferentes metais alcalinos em 

zeólitas tipo X e Y. Constatou que quanto maior o raio iônico do metal, menor é a capacidade 

de adsorção de CO2, o que demonstra a importância o volume ocupado pelo cátion nas 

cavidades catalíticas, sobretudo em um processo de impregnação em que a quantidade de 

material inserido pode ser bem maior do que a troca iônica. 

CAVENATI (2004)também apresentou excelente ajuste do modelo de Langmüir aos 

dados experimentais de adsorção de CO2 em zeólita 13X, uma zeólita que também apresenta 

estrutura do grupo da faujasitas, assim como a zeólita tipo Y utilizada neste trabalho. 

 

 5.1.1.8 Isotermas de Adsorção de Etileno 
 

As isotermas de adsorção de etileno são parâmetros importantes para explicitar como 

ocorre o mecanismo de adsorção, sendo expressas pela relação entre a quantidade de 

adsorvato retido pelo adsorvente (Q) e a pressão do gás aplicada (bar). A Figura 22 apresenta 

as isotermas de adsorção da zeólita e carbono ativado (CA) respectivamente com e sem a 

incorporação da prata.  

A partir da Figura 23 (a) observa-se que o aumento da incorporação da prata, 

promoveu um aumento na quantidade de etileno adsorvido pela zeólita. Os resultados 

mostraram que a impregnação da prata realmente melhorou o desempenho da zeólita neste 

processo. Comportamento diferente pode ser verificado na Figura 23 (b), onde o aumento da 

concentração de prata diminui a capacidade de adsorção de etileno pelo carbono ativado, 

sendo o CA mais eficiente nesse processo de adsorção se comparado com os carbonos 

impregnados com prata. Outro aspecto que pode ser observado ocorre em relação à eficiência 

dos adsorventes NaY-Ag (10%) e CA na faixa de pressão entre 0 – 0,2 bar. Essa observação é 

de extrema importância, uma vez que os valores de pressão do gás etileno no cartucho de 

transporte dos tomates, não atinge valores muito elevados. 
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Figura 23- Isotermas de adsorção de etileno nos adsorvente com e sem prata: (a) NaY; (b) 

CA. 

(a) (b) 

  

Fonte: autoria própria (2018) 

As Tabelas 12, 13 e 14 mostram que todos os três modelos se ajustaram à isoterma de 

adsorção de etileno em todos os adsorventes utilizados (valor de R2 bem próximo a 1), com 

exceção a amostra NaY-Ag (5%) e NaY-Ag (10%) que não foi possível ajustar ao modelo de 

Langmüir-Freundlich. 

Tabela 12 - Parâmetros do modelo de Langmüir ajustados aos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de etileno. 

Amostra 
Parâmetros* 

qmax KL R2 

NaY 3,581 2,533 0,9993 

NaY-Ag (5%) 3,359 5,446 0,9991 

NaY-Ag (10%) 3,174 8,579 0,9985 

CA 4,285 2,582 0,9998 

CA-Ag (5%) 3,997 2,396 0,9993 

CA-Ag (10%) 3,695 2,357 0,9974 

*Parâmetros de LANGMÜIR: qmax em mmol de etileno/g de adsorvente; KL em bar-1. 
Fonte: autoria própria (2018) 
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Tabela 13 - Parâmetros do modelo de Freundlich ajustados aos dados experimentais das 

isotermas de adsorção de etileno. 

Amostra 
Parâmetros* 

K n R2 

NaY 2,672 0,499 0,9934 

NaY-Ag (5%) 2,946 0,333 0,9987 

NaY-Ag (10%) 2,964 0,268 0,9989 

CA 3,204 0,489 0,9963 

CA-Ag (5%) 2,925 0,506 0,9949 

CA-Ag (10%) 2,832 0,511 0,9934 

*Parâmetros de FREUNDLICH: K em mmol de etileno/(g de adsorvente.bar-n), n é adimensional. 
Fonte: autoria própria (2018) 

Tabela 14 - Parâmetros do modelo de Langmüir-Freundlich ajustados aos dados 

experimentais das isotermas de adsorção de etileno. 

Amostra 
Parâmetros* 

qmax K n R2 

NaY 3,242 3,653 1,133 0,9934 

NaY-Ag (5%) NA NA NA NA 

NaY-Ag (10%) NA NA NA NA 

CA 4,616 2,053 0,926 0,9963 

CA-Ag (5%) 3,903 2,588 1,026 0,9949 

CA-Ag (10%) 2,904 5,887 1,335 0,9934 

*Parâmetros de LANGMÜIR-FREUNDLICH: qmax em mmol de etileno/g de adsorvente, KL em bar-n, n é 
adimensional.NA: não ajustado. 
Fonte: autoria própria (2018) 

As Figuras 24 e 25 apresentam o ajuste dos modelos das Tabelas 12 a 14 aos pontos 

experimentais da isoterma de adsorção de etileno, respectivamente, para a zeólita e o carbono 

ativado. A Figura 24 (a), (b) e (c) explicita as isotermas de adsorção da zeólita, sendo que sua 

forma pode ser considerada como favorável (RUTHVEN, 1984)e mostra a afinidade dos 

adsorventes pelo adsorvato. Todos os gráficos demonstram que tanto o modelo de Langmüir 

como Freundlich descrevem o comportamento de equilíbrio de adsorção do etileno pela 

zeólita, sendo que o modelo de Langmüir apresentou o melhor ajuste aos pontos 



 

 

experimentais, o que é confirmado pelo coeficiente de correlação (R

outro lado, o modelo de Langm

experimentais da zeólita NaY sem incorporação de prata.

Figura 24 - Isotermas de adsorção

5% (b) e 10%(c) de prata

As isotermas das Figura

Podemos identificar também que todos os modelos, até mesmo a combinação entre eles se 

ajustaram nas isotermas de adsorção do car

Langmüir-Freundlich foram os melhores aj
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experimentais, o que é confirmado pelo coeficiente de correlação (R

outro lado, o modelo de Langmüir-Freundlich, só apresentou bom ajuste aos dados 

NaY sem incorporação de prata. 

de adsorção de etileno em zeólita NaY (a) e zeólitas

de prata: ajuste dos modelos de Langmüir-Freundlich, Freundlich e 

Langmüir. 

Fonte: autoria própria (2018). 

Figuras 24 e 25, também apresentam comportamento favorável. 

Podemos identificar também que todos os modelos, até mesmo a combinação entre eles se 

ajustaram nas isotermas de adsorção do carbono ativado, sendo que o modelo de 

Freundlich foram os melhores ajustados aos dados experimentais.

experimentais, o que é confirmado pelo coeficiente de correlação (R2) da Tabela 12.  Por 

Freundlich, só apresentou bom ajuste aos dados 

zeólitas impregnadas com 

Freundlich, Freundlich e 

 

comportamento favorável. 

Podemos identificar também que todos os modelos, até mesmo a combinação entre eles se 

ativado, sendo que o modelo de Langmüir e 

s experimentais. 



 

 

Figura 25 - Isoterma de adsorção 

(b) e 10% (c) de prata: ajuste dos modelos de 

Para que uma adsorção seja considerada favorável, o valor de 

Freundlich) deve estar entre 

entre o adsorvato e o adsorvente

ordem de grandeza. Entre as amostras de carbono

observar uma variação expressiva deste parâmetro. O parâmetro 

para fornecer informações sobre a afinidade de inte

medida que seu valor aumenta, essa afinidade aumenta

valores de KL para as isotermas da zeólita, 

aumento substancial da afinidade da zeólita pelo etileno, ao passo que

a prata promoveu uma redução da afinidade.

no parâmetro ocorreu na ordem de aproximadamente 300 % (zeólita NaY

enquanto para o carbono ativado é observado uma diminuição no valor de KL conforme o 

aumento da incorporação da prata.
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Isoterma de adsorção de etileno em CA (a) e carvões ativos

ajuste dos modelos de Langmüir-Freundlich, Freundlich e 

Fonte: autoria própria (2018). 

Para que uma adsorção seja considerada favorável, o valor de 

ndlich) deve estar entre 0 e 1, enquanto maior o valor de n, mais forte será a interação 

entre o adsorvato e o adsorvente (RUTHVEN, 1984). Todos os valores de 

eza. Entre as amostras de carbono ativado, praticamente não foi possível 

observar uma variação expressiva deste parâmetro. O parâmetro KL de Langmüir

para fornecer informações sobre a afinidade de interação entre o adsorvato e o adsorvente. À 

medida que seu valor aumenta, essa afinidade aumenta (RUTHVEN, 1984)

para as isotermas da zeólita, observa-se que a adição da prata promoveu um 

substancial da afinidade da zeólita pelo etileno, ao passo que para o carbono 

a prata promoveu uma redução da afinidade. É possível observar que para a zeólita o aumento 

no parâmetro ocorreu na ordem de aproximadamente 300 % (zeólita NaY

enquanto para o carbono ativado é observado uma diminuição no valor de KL conforme o 

aumento da incorporação da prata. 

carvões ativos impregnados com 5% 

Freundlich, Freundlich e Langmüir. 

 

Para que uma adsorção seja considerada favorável, o valor de n(constante de 

, mais forte será a interação 

valores de n estão na mesma 

ativado, praticamente não foi possível 

Langmüir é importante 

ração entre o adsorvato e o adsorvente. À 

(RUTHVEN, 1984). Comparando os 

adição da prata promoveu um 

para o carbono ativado, 

É possível observar que para a zeólita o aumento 

no parâmetro ocorreu na ordem de aproximadamente 300 % (zeólita NaY-Ag (10%)), 

enquanto para o carbono ativado é observado uma diminuição no valor de KL conforme o 
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Ainda na Tabela 12, é possível identificar que o aumento da concentração de prata 

tanto na zeólita quanto no carbono ativado diminuiu a sua capacidade de adsorção. Esse 

fenômeno pode ser justificado pela obstrução/entupimento desses adsorventes pelos íons de 

prata (GOSCIANSKA et al., 2012; OLIVEIRA, 2011). Ressalta-se ainda que a variação 

relativa do qmax foi pouco expressiva, ou seja, com a adição de 10% de prata, o valor reduziu 

cerca de 12% e 14%, respectivamente, para a zeólita e carbono ativado.  

Considerando que para os valores de qmax não foi observado um aumento expressivo 

em sua porcentagem, a escolha do adsorvente para o revestimento do papel Kraft foi baseada 

no valor de KL. Desta forma, escolheu-se a zeólita NaY com 10% de prata, que o valor de qmax 

não é muito menor que a zeólita NaY, mas sua afinidade é aproximadamente 300 vezes maior. 

A pequena redução de qmax pode ser compensada pela adição de maior quantidade de zeólita 

ao revestimento, por outro lado, importante mencionar que a pressão do etileno no interior das 

embalagens jamais atingiria valores elevados ao ponto da zeólita atingir sua capacidade 

máxima de adsorção de etileno. É importante ressaltar que no caso da aplicação da zeólita 

NaY 10% como revestimento ativo em embalagens de frutos climatéricos, o processo de 

adsorção de etileno ocorrerá em condições de pressão ambiente. 

Alguns trabalhos também elucidam como a zeólita e carbono ativado influenciam na 

adsorção de etileno. PATDHANAGUL et al.(2012b) modificaram a zeólita NaY com trimetil 

amônioe verificaram que as zeólitas aumentaram sua eficiência na adsorção de etileno na 

magnitude de 116,6 cm3g-1. TRINH (2015) ao estudar a adsorção em zeólita 13X impregnadas 

de prata, verificou um aumento na eficiência de adsorção de etileno após a impregnação. Essa 

melhoria no processo ocorre uma vez que os íons Ag+ enfraquecem a força de ligação C=C no 

C2H4, facilitando sua oxidação. No entanto, nenhum modelo conhecido foi ajustado às 

isotermas e dessa forma não foi possível verificar a magnitude dessa adsorção. COLOMA et 

al.(2014)compararam a eficiência de adsorção de etileno de uma zeólita comercial e uma 

natural, e verificaram que a zeólita natural apresentou eficiência duas vezes maior quando 

comparada a zeólita comercial. Os modelos de Langmüir e Freundlich foram ajustados às 

isotermas, apresentando valores de qmax de 5,4 L g-1 e 1,28 L.g-1 para a zeólita natural e 

comercial, respectivamente. LIANG et al.(2017) testaram a eficiência do carbono ativado na 

separação de etano e etileno, e os carbonos ativados preparados a partir do asfalto 

apresentaram mais afinidade com o etano do que com etileno, e as isotermas ajustaram 

somente com modelo de Langmüir-Freundlich, encontrando valores de K na proporção de 

30,8 mmol g-1 e 28,9 mmol g-1 para o etano e o etileno, respectivamente. MUKTI et al.(2018) 
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extraíram carbono ativado do fruto mangostim e testaram sua eficiência na adsorção de 

etileno, verificaram que as isotermas se ajustaram aos modelos de Langmüir e Freundlich. No 

entanto, encontraram valores de qmax e KL iguais a 3,18 mmol g-1 e 1,61mmol g-1  

respectivamente, considerados menores quando comparados a este trabalho.  

Desta forma, conclui-se que a incorporação tanto da zeólita Y como do carbono 

ativado com a prata se apresenta como uma possibilidade válida e viável. Os valores dos 

parâmetros de adsorção do CO2 foram menores quando comparados aos valores dos 

parâmetros de adsorção do etileno. Dessa forma, para escolha do melhor adsorvente, foi 

utilizado somente os parâmetros da adsorção de etileno. A capacidade de adsorção de etileno 

dos adsorventes selecionados e tratados demonstrou que o melhor adsorvente para 

prosseguirmos com os revestimentos no papel Kraft é a NaY com 10% de prata. Essa escolha 

foi baseada no grau de afinidade (KL) do adsorvente com o etileno, e não na capacidade 

máxima de adsorção (qmax). Ao comparar esses dois parâmetros do modelo de Langmüir 

verifica-se que o aumento do qmax não variou de forma significativa quando comparado ao KL.  

 

5.2 Etapa 2 

5.2.1 Planejamento experimental 

A partir dos resultados da Etapa 1, zeólita NaY impregnada com 10% de prata foi 

selecionada como adsorvente para ser aplicado na Etapa 2. O objetivo principal da Etapa 2 foi 

definir a melhor formulação do sistema ativo de embalagem filme-adsorvente de etileno para 

aplicação no acondicionamento de frutos climatéricos. Um planejamento experimental 

fatorial 22com três repetições no ponto central foi utilizado, sendo as variáveis independentes 

estudadas: concentração de quitosana e concentração de adsorvente aplicada na solução de 

revestimento. 

As soluções de quitosana pura apresentaram coloração levemente amarelada, sendo a 

intensidade proporcional ao aumento da porcentagem de quitosana na solução. 

Comportamento similar foi verificado por HOSSEINNEJAD (2016), KIMURA et al.(2016) e 

YASSUE CORDEIRO et al.(2015). Ensaios preliminares foram realizados, visando definir as 

faixas de concentração de quitosana e adsorvente para a formação da solução filmogênica 

formulada no planejamento experimental. Inicialmente trabalhou-se com um intervalo de 

concentração de quitosana (em massa) de 1 e 3% e com um intervalo de concentração  de 
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zeolita NaY- Ag10% de 0,5 a 2% (em massa). Observou-se que à medida que a concentração 

de zeólita NaY-Ag aumentava, a solução se tornava cada vez mais viscosa e com coloração 

acinzentada conforme Figura 26. 

Figura 26 - Solução de quitosana e zeólita NaY-Ag (10%). 

 

 
 

Fonte: autoria própria (2018). 

Esse fenômeno pode ocorrer, uma vez que os íons Ag + se ligam na matriz de 

quitosana por interações eletrostáticas, ou seja, átomos de oxigênio do grupo hidroxila 

interagem com cátions de metal eletropositivos. Essas interações promovem a mudança de 

amarelo para acinzentada na solução final (RAGHAVENDRA et al., 2016). Além disso, 

ABDELGAWAD (2014) elucidou que essa mudança de coloração se deve ao fato da 

oxidação dos grupos hidroxila da quitosana para grupos carbonila, reduzindo dessa forma os 

íons Ag+ para Ag0. Resultado similar foi verificado também por APRYATINA et al. (2015) e 

CHASHCHIN (2016).  

Outro ponto importante foi o aumento na viscosidade da solução filmogênica com alta 

concentração de quitosana e zeólita impossibilitou o espalhamento homogêneo sobre a 

superfície papel Kraft. Desta forma, a faixa de concentração de quitosana para aplicar no 

planejamento experimental foi definida no intervalo de 1,0 a 2,0 % (em massa), e a faixa de 

concentração de zeólita no intervalo de 0,2 a 1,2% (em massa). 

As respostas avaliadas no planejamento experimental foram a análise de adsorção de 

etileno, para avaliar a capacidade de adsorção do gás pelo material de embalagem (filme de 

quitosana + adsorvente + papel Kraft) e a caracterização dos papéis revestidos, indicando as 

propriedades finais do material (gramatura, espessura, Teste Cobb, Rigidez Taber), indicando 

a viabilidade de manuseio, maquinabilidade e propriedades de barreira. 
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5.2.2 Caracterização dos Sistemas ativos: Papel/Filme de Quitosana/ Zeólita 

 5.2.2.1 Análise de Adsorção de Etileno 
 

As isotermas de adsorção de etileno dos sistemas ativos papel-filme de quitosana 

contendo adsorvente zeólita NaY-Ag obtidos nas condições dos 7 ensaios do planejamento 

experimental e o controle representado pelo papel Kraft sem revestimento (SR) foram 

expressas pela relação entre a quantidade de adsorvato retido pelo adsorvente (mex) e a 

pressão do gás aplicada (bar). A Figura 27 apresenta as isotermas de adsorção para os 

diferentes ensaios realizados. 

Figura 27 - Isoterma de adsorção de etileno nos sistemas ativos papel-filme de quitosana-

zeólita NaY-Ag obtidos no planejamento experimental e papel Kraft sem revestimento (SR). 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

É possível observar que o revestimento obtido no Ensaio 4 (1,0% de quitosana e 1,2% 

de zeólita) foi o que apresentou maior valor de etileno adsorvido. Em relação aos 

experimentos 5, 6 e 7 não foi possível visualizá-los corretamente, uma vez que é possível 

observar uma sobreposição dessas curvas. Para uma análise adequada dos dados 

experimentais foram utilizados os modelos de Langmüir, Freundlich e Langmüir-Freundlich 
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conforme Tabela 9 citada anteriormente. A Figura 28 apresenta as isotermas de adsorção para 

os ensaios realizados com os modelos ajustados às isotermas. 

Figura 28 - Isotermas de adsorção de etileno nos sistemas ativos papel-filme de quitosana-

zeólita NaY-Ag obtidos no planejamento experimental e papel Kraft sem revestimento (SR): 

dados experimentais e ajuste dos modelos de Langmüir e Freundlich. 

 
Fonte: autoria própria (2018). 
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Os valores dos parâmetros das equações ajustadas foram calculados utilizando o 

software Statistica e estão apresentados na Tabela 15. Todos os modelos se ajustaram às 

isotermas de adsorção de etileno em todos os ensaios utilizados, apresentando o valor do 

coeficiente de correlação (R2) acima de 0,9. 

Tabela 15 - Parâmetros dos modelos ajustados às isotermas de adsorção de etileno nos 

papéis Kraft com revestimento ativo nas condições do planejamento experimental, e 

papel sem revestimento (SR). 

Ensaio 

Parâmetros 

Langmüir Freundlich Langmüir-Freundlich 

qmax KL R2 K  n R2 qmax K n R2 

SR 0,011 6,228 0,9980 0,010 0,295 0,9954 
NA NA NA NA 

1 5,775 0,020 0,9997 0,120 1,021 0,9999 
NA NA NA NA 

2 6,385 0,018 0,9994 0,119 1,014 0,9995 
NA NA NA NA 

3 8,648 0,014 0,9973 0,124 1,081 0,9985 
NA NA NA NA 

4 4,005 0,033 0,9995 0,128 0,981 0,9996 NA NA NA NA 

5 0,016 3,423 0,9923 0,013 0,429 0,9996 NA NA NA NA 

6 0,011 7,469 0,9969 0,010 0,290 0,9989 0,012 4,11 1,04 0,9835 

7 0,015 3,123 0,9687 0,012 0,496 0,9317 0,016 2,24 1,44 0,9754 

Unidades dos Parâmetros de LANGMÜIR: qmax em mmol de etileno/g de adsorvente; KL em bar-1. 
Unidades dos Parâmetros de FREUNDLICH: K em mmol de etileno/(g de adsorvente . bar-n), n é adimensional. 
Unidades dos Parâmetros de LANGMÜIR-FREUNDLICH: qmax em mmol de etileno/g de adsorvente, KL em bar-n, n é 
adimensional. 
NA: não ajustado. 

Fonte: autoria própria (2018). 

Os valores de qmax e KL da constante de Langmüir também foram avaliados pelo 

software Statistica para determinar os efeitos das variáveis estudadas no revestimento perante 

estes dois parâmetros. A Figura 29 apresenta o gráfico de Pareto para os efeitos das variáveis 

sobre estes dois parâmetros. As duas variáveis estudadas tiveram efeitos significativos na 

capacidade de adsorção (qmax), sendo que a interação entre ambas apresentou o maior dos 

efeitos.  
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Figura 29 - Efeito da concentração de quitosana e concentração de zeólita nas respostas: (a) 

capacidade máxima de adsorção de etileno (qmax); (b) constante de Langmüir (KL) obtidos nos 

ensaios do planejamento experimental. 

(a) (b) 

  

Fonte: autoria própria (2018) 

No caso da variável concentração de quitosana, o aumento da concentração de 

quitosana de 1,0% (-1) para 2,0% (+1) promoveu efeito negativo sobre a adsorção do etileno, 

o que é bastante plausível, uma vez que a cadeira polimérica hidrofílica estaria impedindo o 

acesso das moléculas de etileno à estrutura zeolítica. Por outro lado, a variável concentração 

de zeólita apresentou efeito positivo sobre a capacidade de adsorção do etileno, ou seja, ao 

aumentar de 0,2% (-1) para 1,2% (+1), aumentou a capacidade máxima de adsorção de 

etileno, indicando que mesmo sendo bloqueada fisicamente pelas cadeias poliméricas, o 

acesso das moléculas de etileno aos sítios ainda era possível. 

 Importante mencionar que o efeito positivo da zeólita foi cerca de 7 a 8 vezes menor 

do que o efeito negativo da quitosana. A tabela ANOVA (Análise de Variância), não 

apresentada, indicou que a falta de ajuste do modelo foi significativa (p<0,05), o que 

corrobora com o valor do coeficiente R2 que foi extremamente baixo e igual a 0,1438. Em 

situações como esta, não é possível obter modelos matemáticos que descrevam as variáveis 

estudadas e consequentemente não é razoável traçar superfícies de respostas para estas 

respostas. Entretanto, o software Statistica permite a checagem da curvatura aos dados 

experimentais e os resultados mostraram que a curvatura era significativa, ou seja, o 

comportamento da superfície de resposta não era linear. Nestes casos, recomenda-se a 

realização de testes experimentais adicionais nos pontos axiais com o intuito de aumentar o 

Capacidade Máxima de Adsorção (qmax)

90,9

-744,3

-969,1

p=0,05

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)

(2) Zeólita

(1) Quitosana

Interação (1) x (2)

Constante de Langmüir (KL)

0,00157

0,00345

0,00434

p =0,05

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)

(2) Zeólita

(1) Quitosana

Interação (1) x (2)
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espaço do domínio das variáveis estudadas, a este tipo de estudo, denominado planejamento 

estrela ou Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). 

No caso dos parâmetros ajustados ao modelo de Freundlich, parâmetros K e n, os 

valores obtidos também foram submetidos à análise pelo software Statistica, entretanto, 

nenhuma variável estudada apresentou efeito significativo sobre ambos os parâmetros. 

 

 5.2.2.2 Análise Textural 
 

As áreas específicas, volume e diâmetro de poros foram calculadas para os diferentes 

ensaios, pelo método baseado na isoterma de adsorção de N2 (intervalo de pressão relativa de 

0,05 a 0,30), e o volume de poros foi calculado a partir da quantidade de N2 adsorvida 

(pressão relativa de 0,99). Os resultados referentes estão listados na Tabela 16. As isotermas 

apresentaram comportamento regular, sendo assim optou-se por não apresentá-las. 

Tabela 16 - Análise textural dos ensaios realizados com os papéis revestidos. 

Ensaio 
Área específica 
(BET) (m² g-1) 

Volume total de 
poros (10-2 cm³ g-1) 

Diâmetro médio do 
poro (Å) 

SR 9,86 1,28 16,34 

1 8,22 1,33 16,12 

2 7,55 1,06 13,98 

3 13,52 1,71 12,66 

4 9,38 1,53 16,35 

5 6,61 0,92 14,75 

6 6,68 0,96 14,85 

7 6,75 1,03 15,20 

Fonte: autoria própria (2018) 

A adição de zeólita e quitosana na superfície do papel não alterou o volume total de 

poros, tampouco odiâmetro médio. Esse resultado também foi observado por YASSUE 

CORDEIRO et al.(2015)para filmes de quitosana contendo zeólitas. Com exceção do ensaio 

3, todos os ensaios apresentaram valores menores para a área superficial em relação ao papel 

sem revestimento. O volume total de poros também apresentou redução em relação ao papel 
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sem revestimento, entretanto, para os ensaios 1 e 3, ocorreu um aumento desta resposta. Estes 

comportamentos sugerem que a adição da zeólita favorece a área superficial e o volume do 

material, enquanto que a quitosana prejudica estes parâmetros. De certa forma, é provável que 

ocorram interações das cadeias positivas da quitosana com as cargas negativas da zeólita, 

tornando os poros zeolíticos inacessíveis, ou seja, esse fenômeno acontece, uma vez que as 

cadeias de quitosana bloqueiam os poros da zeólita em questão. Conclusão foi também obtida 

por WANG et al.(2010) e CAMINATTI (2016) ao estudar a influência da quitosana em 

superfícies de zeólita e polímeros epóxi e em superfícies de sílica respectivamente. 

 

 5.2.2.3 Propriedades Mecânicas e de Revestimento 
 

As propriedades mecânicas do papel são medidas importantes, por estarem 

relacionadas a fenômenos de natureza física, quando o papel é submetido a diferentes 

condições durante sua transformação e utilização. As propriedades de absorção estão 

relacionadas com a estrutura do material, sendo consideráveis na interação do papel com 

fluidos existentes no meio (FARIAS, 2015; REIS, 2010). As caracterizações das propriedades 

dos papéis fornecem informações de aplicações do material, indicando as melhores condições 

de uso. 

Os sistemas ativos papel-filme de quitosana contendo adsorvente zeólita NaY-Ag 

obtidos nos ensaios do planejamento experimental foram caracterizados quanto agramatura 

(G), espessura média, capacidade de Absorção de Água (Teste Cobb). Os resultados estão 

apresentados na Tabela 17. Papel Kraft sem revestimento (SR) também foi analisado como 

controle, para efeito comparativo. 

O efeito da concentração de quitosana e concentração de adsorvente e suas interações 

na formulação do revestimento do papel foi estudado nas propriedades finais do papel. A 

Figura 30 apresenta o efeito da variável para a gramatura. 
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Tabela 17 - Gramatura, espessura e absorção de água dos sistemas ativos papel-filme de 

quitosana contendo adsorvente zeólita NaY-Ag obtidos no planejamento experimental. 

Ensaio Quitosana (%) Zeólita (%) G (g m-2) 
Espessura média 

(mm) 
Teste Cobb 

(g de água m-2) 

SR -- -- 200,26 ± 1,79 0,324 ± 0,020 72,06 ± 3,17 

1 1 (-1) 0,2 (-1) 198,16 ± 3,13 0,330 ± 0,015 55,94 ± 3,34 

2 2 (+1) 0,2 (-1) 193,04 ± 4,17 0,318 ± 0,015 56,25 ± 3,17 

3 1 (-1) 1,2 (+1) 205,52 ± 2,83 0,326 ± 0,017 48,69 ± 3,52 

4 2 (+1) 1,2 (+1) 205,40 ± 3,10 0,327 ± 0,026 50,44 ± 3,10 

5 1,5 (0) 0,7 (0) 203,76 ± 3,50 0,336 ± 0,020 58,06 ± 3,79 

6 1,5 (0) 0,7 (0) 206,44 ± 3,25 0,337 ± 0,020 57,56 ± 3,10 

7 1,5 (0) 0,7 (0) 201,96 ± 2,01 0,333 ± 0,027 61,06 ± 3,07 

Fonte: autoria própria (2018) 

A concentração de zeólita na formulação do revestimento apresentou efeito positivo e 

significativo na gramatura do papel Kraft, sendo que ao aumentar de 0,2% (-1) para 1,2% 

(+1), promoveu um aumento na ordem de 4,47g.m-2 no papel Kraft revestido. A gramatura é 

considerada uma propriedade importante na comercialização do papel, influenciando 

diretamente nas propriedades do material (mecânicas e as ópticas). Representa a quantidade 

correspondente à celulose, cargas e aditivos do papel expressos em gramas presentes em uma 

área específica, como por exemplo, em g.m-2(ROBUSTI et al., 2015). Segundo 

FARIAS(2015), maiores valores atribuídos às gramaturas refletem em maior efetividade da 

formação da película de revestimento. Resultados similares na ordem de aumento de 5% 

foram relatados anteriormente para revestimentos de poliestireno (JIMENEZ-FRANCISCO et 

al., 2017), goma curdlana (BRODNJAK, 2017) e com gelatina suína tipo A (BATTISTI, 

2016). 
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Figura 30 - Efeito da concentração de quitosana e concentração de zeólita na gramatura dos 

sistemas ativos papel-filme de quitosana-zeólita NaY-Ag obtidos no planejamento 

experimental. 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

Para as respostas, espessura média e capacidade de absorção de água (Teste Cobb), 

não foram observadas efeitos significativos das variáveis estudadas (p<0,05) na formulação 

do revestimento. Espessura é uma propriedade que pode ser definida como a distância 

perpendicular entre as duas superfícies principais do papel/papelão, sendo o seu controle 

essencial para a manutenção das propriedades físicas e ópticas do papel (FARIAS, 2015). 

Estudos anteriores, relacionando o revestimento de papel, também conseguiram verificar um 

aumento nos valores de espessura (BATTISTI, 2016; HERRERA, 2017; KHWALDIA et al., 

2014). 

A capacidade de absorção de água é uma propriedade que avalia a resistência à 

penetração de água no papel. Esta propriedade está diretamente relacionada com a integridade 

física do material, uma vez que as fibras de celulose caracterizam-se pela hidrofilicidade, e a 

absorção de água reduz a resistência do papel (amolecimento da matriz). Menores resultados 

de Abs indicam maior eficiência do material frente à absorção de água (ROBUSTI et al., 

2015). A celulose é considerada um polímero natural, abundante e, segundo D´ALMEIDA et 

al.(2013), é formado de unidades de β-D-glucopiranose unidas por ligações glicosídicas do 

tipo β-(14). Suas unidades repetitivas, portanto, formam ligações de hidrogênio entre os 

Gramatura

1,11

-1,16

4,37

p = 0,05

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)

Interação (1) x (2)

(1) Quitosana

(2) Zeólita
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grupos hidroxila da mesma molécula (intramoleculares) e entre os grupos hidroxilas de 

cadeias adjacentes (intermoleculares). Dessa forma, o papel adquire uma característica 

hidrofílica, absorvendo maior quantidade de água. Dentre os ensaios realizados, os que 

alcançaram os menores valores de Abs, foram os ensaios 3 (1,0% de quitosana e 1,2% de 

zeólita) e 4 (2,0% de quitosana e 1,2% de zeólita). Essa característica está associada a maior 

quantidade de zeólita aplicada no papel (1,2%). Segundo AUERBACH; CARRADO; 

DUTTA (2003), as zeólitas são aluminossilicatos que possuem elevada área superficial, sendo 

consideradas adsorventes polares. 

A propriedade mecânica dos sistemas ativos papel-filme de quitosana-zeólita NaY-Ag 

obtidos nos ensaios do planejamento experimental foi avaliada pela resistência a flexão (na 

direção longitudinal e transversal). A rigidez a flexão do papel sem revestimento (SR) 

também foi medida como controle (Tabela 18). 

A Resistência à flexão é uma propriedade associada à capacidade do papel resistir a 

deformação quando submetido a tensões de flexão.  Essa propriedade é importante no setor de 

embalagens, já que está relacionada com sua resistência estrutural e maquinabilidade. Maiores 

valores de resistência à flexão implicam em afirmar que o revestimento atua como reforço 

quando a embalagem é submetida a imprevistos durante seu transporte (ROBUSTI et al., 

2015).  O efeito das variáveis (concentração de quitosana e concentração de zeólita) e suas 

interações foram estudados para a resistência à flexão dos papéis ativos revestidos (Figura 

31). Importante ressaltar que nenhum destas variáveis apresentou resultados passíveis de 

geração de superfícies de respostas uma vez que a falta de ajuste foi significativa em todos 

eles. 
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Tabela 18 - Resistência à flexão, longitudinal e transversal, do papel sem revestimento e 

dos papeis revestidos de acordo com o planejamento fatorial. 

Amostra Quitosana (%) Zeólita (%) 
Resistência à Flexão (g.cm) 

Longitudinal Transversal 

SR -- -- 32,65 ± 3,08 60,00 ± 2,99 

1 1 (-1) 0,2 (-1) 34,90 ± 3,54  66,60 ± 2,33 

2 2 (+1) 0,2 (-1) 44,05 ± 4,02 72,30 ± 3,79 

3 1 (-1) 1,2 (+1) 39,05 ± 2,72 77,75 ± 3,19 

4 2 (+1) 1,2 (+1) 51,10 ± 3,93 82,55 ± 2,86 

5 1,5 (0) 0,7 (0) 39,85 ± 3,33 69,15 ± 3,10 

6 1,5 (0) 0,7 (0) 43,95 ± 3,44 68,10 ± 3,57 

7 1,5 (0) 0,7 (0) 45,80 ± 3,55b 70,95 ± 3,50c 

Fonte: autoria própria (2018) 

Figura 31 - Efeito da concentração de quitosana e concentração de zeólita na resposta 

resistência a flexão nas direções: (a) longitudinal, (b) transversal. 

  

(a) (b) 

Fonte: autoria própria (2018) 

A concentração de quitosana apresentou efeito positivo e significativo na resistência à 

flexão na direção longitudinal, ou seja, ao aumentar a concentração de quitosana na 

formulação do revestimento de 1% (-1) para 2% (+1), observou-se um aumento na resistência 

a flexão na direção longitudinal na ordem de 4,10%.  E a concentração de zeólita apresentou 

um efeito positivo e significativo na resistência à flexão na direção transversal, ou seja, ao 

Rigidez Longitudinal

0,56

2,17

4,10

p = 0,05

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)
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(1) Quitosana

Rigidez Transversal
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7,42

p = 0,05
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(1) Quitosana

(2) Zeólita



 

90 
 

aumentar a concentração de zeólita de 0,2% (-1) para 1,2% (+1), observou-se uma maior 

resistência à flexão na direção transversal na ordem de 7,42%. A aplicação do revestimento 

sobre as fibras de celulose do papel Kraft aumentaram a resistência do papel, formando uma 

matriz com maior resistência. 

Uma maior quantidade de zeólita incorporada na solução de quitosana e 

posteriormente na superfície do papel aumentou a resistência à flexão. Os resultados obtidos 

neste trabalho estão em conformidade com os obtidos por KHWALDIA et al.(2014) e 

LAVOINE et al.(2014) que encontraram maiores valores de resistência à flexão após 

realizarem revestimentos em superfícies de papel. 

 

 5.2.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

As microestruturas das superfícies dos papéis Kraft revestidos com as diferentes 

formulações do planejamento experimental (7 ensaios) estão apresentadas na Figura 32. O 

papel Kraft sem revestimento (SR) também foi analisado (Figura 32a). 

O revestimento de quitosana e zeólita preencheu os espaços entre as fibras de celulose, 

formando um filme (descontínuo) sobre a superfície do papel Kraft. Se comparado com a 

micrografia do papel SR (Fig 31(a)), é visível o entrelaçamento das fibras de celulose. Não se 

observou a delaminação do revestimento após manuseio rigoroso do material, indicando 

compatibilidade entre o filme de quitosana e as fibras de celulose.  Resultados similares foram 

observados por YOSHIDA et al. (2014) em revestimentos de quitosana sobre a superfície de 

papel cartão. 

Aumentando a concentração de zeólita na formulação (1,2%), verificou-se maior 

quantidade de aglomerados nos revestimentos (Figuras 32(d) e 32(e)) associados a cristais de 

zeólita. Estes estão dispersos em toda a matriz polimérica de quitosana, indicando 

uniformidade no material desenvolvido. Independente da concentração de zeólita, em todos os 

ensaios observa-se a aglomeração das partículas de zeólita, o que indica que pode ter ocorrido 

sedimentação das mesmas (BARBOSA et al., 2016). 
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Figura 32 - Micrografias da superfície dos papéis Kraft revestidos com diferentes 

formulações do Planejamento experimental, com aumento de 1500 x: (a) SR, (b) Ensaio 1, (c) 

Ensaio 2, (d) Ensaio 3, (e) Ensaio 4, (f) Ensaio 5, (g) Ensaio 6, (h) Ensaio 7. 

 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

Pelas micrografias foi possível visualizar a camada de revestimento sobre a superfície 

do papel, destacado pela homogeneidade em todos os ensaios realizados, o que poderá atuar 

de forma positiva sobre a adsorção de etileno e também na confecção do cartucho de 

embalagem.   

Alguns trabalhos na literatura indicaram a importância da técnica de MEV na 

caracterização do revestimento em papel. GHULE et al.(2006) estudaram o revestimento de 

partículas de ZnO na superfície do papel como potencial antimicrobiano e verificaram que as 

partículas aderiram de forma efetiva na superfície do papel. REIS et al. (2010) avaliaram 

orevestimento do papel Kraft com quitosana com ácido palmítico e verificou através do MEV 

 
(a) SR (b) 1% Quit. + 0,2% Zeo. (c) 2% Quit. + 0,2% Zeo. 

 
 

(d) 1% Quit. + 1,2% Zeo. (e) 2% Quit. + 1,2% Zeo. (f) 1,5% Quit. + 0,7% Zeo. 

 

 

(g) 1,5% Quit. + 0,7% Zeo. (h) 1,5% Quit. + 0,7% Zeo.  
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que o mesmo aderiu às fibras de celulose, formando um filme fino. Filmes de quitosana com 

clorofila aplicados sobre a superfície de papel cartão foram desenvolvidos como indicadores 

colorimétricos em embalagens, e observou-se boa aderência à superfície do papel, obtendo-se 

um sistema homogêneo sem poros ou defeitos (MACIEL, 2012). 

 

 5.2.2.5 Difração de Raios X (DRX) 
 

A análise de difração de raios X foi realizada nas amostras das matérias-primas, 

quitosana em pó (Figura 33(a)), papel sem revestimento (Figura 33(b)) e dos sistemas papel 

ativo filme de quitosana-zeólia NaYAg obtidos com as diferentes formulações do 

planejamento experimental (Figura 34). 

Figura 33 - Difratogramas das matérias-primas: (a) quitosana, (b) papel Krfat sem 

revestimento. 

  

(a) (b) 

Fonte: autoria própria (2018) 

Observa-se pela Figura 33(a) a presença de domínios cristalinos com picos 

característicos e evidentes em 2θ= 9,91, 2θ= 19,844 e 2θ=26,52. Segundo SEGHIR; 

BENHAMZA (2017), em uma amostra de quitosana pura, é possível identificar a presença de 

picos em sua maioria com a base larga, característicos de materiais semicristalinos. A 

interação entre os grupos amina, álcool e amida na estrutura da molécula de quitosana é 

responsável por essa predominância do caráter amorfo, resultando na formação de ligações de 

hidrogênio intra-moleculares. Resultados similares foram encontrados no desenvolvimento de 

compósitos de quitosana com fosfato para ser utilizada como biomaterial (WLADYMYR et 
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al., 2013), no desenvolvimento de membranas para liberação de fármacos (NASCIMENTO et 

al., 2016) e para a retirada de metais em água (LI et al., 2016). 

O difratograma do papel Kraft sem revestimento (Figura 33(b)) exibiu picos 

caracteristicos em 2θ igual a 15,39º, 16,24º, 22,57º e 34,38º. Novamente esses picos 

apresentam bandas largas que correspondem a materiais semicristalinos(MURTY, 2000). 

Segundo KAUR (2017), esses picos pertencem aos planos cristalográficos [110], [002], [004] 

e [311] e representam a forma semi-cristalina da celulose. Resultados similares foram 

encontrados por AWADA et al. (2015), BUMBUDSANPHAROKE et al.(2015) e 

KARTHIK(2013). 

Figura 34 - Difratogramas dos sistemas papel ativo Kraft revestidos de acordo com o 

planejamento experimental  e do papel Kraft sem revestimento (SR). 

 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Os difratogramas da Figura 34 demonstram apenas os picos relativos à celulose do 

papel Kraft, sendo que praticamente não é possível visualizar picos referentes à zeólita Y ou à 

quitosana. Segundo VICENTINI; DE LIMA; LARANJEIRA (2010) quando a quantidade 

adicionada de zeólita for muito pequena, não é possível observar picos característicos, apenas 

uma mudança na intensidade em 2θ igual a 20º.  Resultado similar também foi observado por 

MORSY et al. (2016) e REIS (2014) ao estudar a incorporação de nano partículas de prata e 

titânio na superfície do papel respectivamente.  
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 5.2.2.6 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

A Tabela 19 apresenta as bandascaracterísticas para a quitosana, baseando-se no 

estudo de BAUTISTA-BAÑOS (2016). 

Tabela 19 - Faixas observadas para as vibrações estruturais características da quitosana. 

Tipo de Deformação Faixa (cm-1) 

Estiramento de O-H e N-H  3570-3200 

Estiramento Assimétrico (C-H) 2955-2845 

Estiramento Simétrico (C-H) 2878-2874 

Estiramento C=O do grupo acetil 1650 

Estiramento simétrico C-H e O-H 1550 

Deformação angular C-H do CH3 1380-1312 

Estiramento assimétrico da ligação C-O-C 1155 

Estiramento C-O de alcoóis e fenóis  1250-1000 

Abertura de Poro  420-300 

Fonte: BAUTISTA-BAÑOS (2016). 

As Figuras 35 e 36  ilustram os espectros de FTIR obtidos para os filmes de quitosana 

pura e para os filmes com zeólitas incorporadas.  

Figura 35 - Espectrograma de FTIR do filme de quitosana pura. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 
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Figura 36 - Espectrogramas de FTIR dos sistemas papel ativo Kraft revestidos de acordo com 

o planejamento experimental. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Observa-se que a incorporação da zeólita nos filmes de quitosana promoveu mudanças 

nos espectros quando comparado ao da quitosana pura. Algumas destas alterações estão 

relacionadas com à intensidade de bandas do grupo hidroxila e amida,sendo causadas 

principalmente pelas ligações de hidrogênio entre os grupos –OH das zeólitas com os grupos 

–OH e –NH2 da quitosana (YASSUE CORDEIRO et al., 2015). Outra diferença ocorre no 

espectro de filme de quitosana pura e incorporada de zeólita em valores próximos da banda de 

1000 cm-1, sendo possível verificar a redução da transmitância após a incorporação da 

zeólita.Segundo  PREMAKSHI (2015) essa mudança ocorre devido à sobreposição das 

bandas Si-O da zeólitas com a banda de estiramento C-O da quitosana. 

Pelos resultados de caracterização, foi possível observar que a incorporação das 

soluções de quitosana e zeólita NaY-Ag (10%) ocorreu de forma efetiva na superfície do 

papel Kraft. O planejamento experimental se mostrou um artifício de extrema importância 

para encontrarmos a melhor formulação quitosana - zeólita  NaY-Ag (10%) ao ser 

incorporada na superfície do papel. 

A escolha do melhor ensaio para prosseguirmos na Etapa 3, foi baseada na capacidade 

de adsorção de etileno (KL) das incorporações quitosana-zeólita NaY-Ag (10%) do que pela 
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capacidade máxima de adsorção (qmax), mesmo que as duas variáveis(quitosana e zeólita) 

tenham causado um efeito significativo nesse parâmetro. E dentre os ensaios que se 

mostraram mais eficientes na adsorção de etileno foi o ensaio 4 (2,0% de quitosana e 1,2% de 

zeólita NaYAg) que apresentou o maior valor de KL 

Em relação às propriedades mecânicas e de revestimento (gramatura, espessura, 

absorção, rigidez) do papel Kraft, foi possível observar que nenhuma das variáveis apresentou 

resultados passiveis de geração de superfícies de respostas uma vez que a falta de ajuste foi 

significativa em todas as respostas. No entanto, foi possível observar que os sistemas ativos 

papel-filme de quitosana contendo adsorvente obtidos nos ensaios 3 (1,0% de quitosana e 

1,2% de zeólita NaYAg) e 4 (2,0% de quitosana e 1,2% de zeólita NaYAg) foram os que 

apresentaram menor valor de capacidade de absorção de água e o maior valor de resistência a 

flexão, respectivamente, indicando melhores propriedades como materiais de embalagens. 

 

5.3 Etapa 3 

Após a definição do melhor sistema papel ativo filme de quitosana-zeólita NaY-

Ag10%, a Etapa 3 do projeto consistiu em avaliar a eficácia deste material como embalagem 

ativa para prolongar a vida útil de frutos climatéricos pela adsorção do etileno e, 

consequentemente, a redução da velocidade de amadurecimento. O fruto climatérico 

escolhido foi o tomate cereja, uma vez que esse fruto possui uma taxa de produção de etileno 

moderada (KADER, 2002). Dessa forma, seria possível realizar as análises durante os 30 dias 

estabelecidos sem perda significativa das amostras. Segundo CHAVES et al.(1998), o tomate 

cereja possui ciclo de maturação de 20 a 30 dias, com taxa de produção de etileno de 

10,46 nL de etileno.g-1 h-1. 

Os tomates cereja foram beneficiados, e a seleção foi feita visando padronizar cor e 

tamanho. Em seguida, os tomates cereja foram acondicionados nos cartuchos de papel Kraft, 

com peso médio de 100g por unidade (Figura 37). 
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Figura 37 - Tomates cereja acondicionados nos diferentes cartuchos a serem estudados. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Os cartuchos foram confeccionados com papel Kraft sem revestimento contendo um 

sachê comercial de adsorção de etileno (SA), com papel Kraft sem revestimento (SR), com 

papel Kraft com revestimento somente com filme de quitosana (PQ), e com o sistema ativo 

papel-filme de quitosana (2,0%, em massa) contendo 1,2% (em massa) de adsorvente zeólita 

NaY-Ag (PQY-Ag), conforme descrito na Tabela 20. 

Tabela 20 - Descrição dos sistemas de embalagensutilizados no estudo de estabilidade de 

tomate cereja. 

Sistema de 
embalagem 

Denominação Descrição 

SA Controle Positivo 
Caixa de papel sem revestimento com sachê 
comercial adsorvente de etileno  

SR Controle Negativo Caixa de papel Kraft sem revestimento 

PQ 
Controle Negativo 
comquitosana 

Caixa de papel Kraft com revestimento de 
quitosana 

PQYAg 
Embalagem ativa de 
adsorção de etileno 

Caixa de papel Kraft com revestimento de 
Quitosana/Zeólita NaYAg(10%) 

Fonte: autoria própria (2018) 

Quando os tomates são colhidos e rapidamente comercializados, as transformações 

associadas a estes frutos ocorrem mais rapidamente à medida que sua temperatura aumenta 

(HELD, 2015).Dessa forma, a fim de minimizar ou até mesmo evitar qualquer influência 

externa, os cartuchos contendo os tomates cereja foram selados utilizando cola hot melt. Após 

esse procedimento, os mesmos foram acondicionados na temperatura de 25 ± 2C com 

umidade relativa de 68%, iniciando a avaliação da estabilidade dos tomates cereja retirando 

amostras a cada cinco dias até completar 30 dias de armazenamento. 

A avaliação da estabilidade dos tomates cereja foi feita a partir das análises de perda 

de massa, textura, parâmetros de cor,  pH,  acidez titulável, carotenóides, compostos 
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fenólicos. A concentração de etileno no headspace dos cartuchos contendo os tomates cereja 

foi medida antes de todas as análises em função do tempo. 

 

5.3.1 Determinação do gás etileno e dióxido de carbono. 

O gás etileno foi determinado utilizando um analisador portátil a partir do 5o dia de 

armazenamento. Essa análise foi realizada durante 10 minutos para cada sistema de 

revestimento, porém para análise e tratamento dos dados, somente o valor máximo foi 

registrado no pico da concentração de etileno. Os resultados com teor de etileno (ppm) pelos 

dias de armazenamento estão apresentados na Figura 38. 

Figura 38 - Teor de etileno contido no cartucho em função do tempo de armazenamento nos 

diferentes sistemas de embalagens. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Para todos os sistemas de embalagens, a concentração de etileno tem comportamento 

semelhante, onde observa-se um pico de etileno, seguido pelo seu decréscimo. O sistema de 

revestimento PQYAg apresentou o menor teor de etileno em relação a todos os outros durante 

os dias de armazenamento. Esse comportamento pode estar associado a uma eficiente 

capacidade de adsorção do etileno pela zeólita modificada com a prata, comportamento que já 

foi identificado anteriormente na caracterização dos papéis revestidos. Neste sentido é 

possível estabelecer uma ordem crescente de eficiência de remoção de etileno: SR < PQ< SA 

< PQYAg. Estes resultados comprovam a hipótese de que a dispersão do adsorvente em todo 
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o espaço da embalagem é muito mais eficaz do que na forma de sachê de adsorvente no 

interior da embalagem. Ressalta-se ainda que a quantidade de adsorvente empregado no 

revestimento interno da embalagem é muito inferior à quantidade existente em um único 

sachê. Verifica-se que o sistema SR não conseguiu promoverredução na concentração de 

etileno, por exemplo, no décimo quinto dia, a concentração de etileno para o sistema SR era 

da ordem de 100 ppm, enquanto que para os sistema SA e PQYAg eram de 25 e 15 ppm, 

respectivamente. 

GARCÍA-GARCÍA et al. (2013)estudaram o revestimento do papel com ácido 

polilático (PLA) e verificaram um decréscimo no valor de etileno ao longo dos dias de 

armazenamento ao invés de um aumento gradual dos níveis do mesmo. 

Neste estudo, a medida da concentração de etileno no headspace dos cartuchos foi 

feito com medidor in loco, mostrando inovação no processo de quantificação, feita de maneira 

fácil, rápida e confiável. Os estudos encontrados na literatura, em geral quantificaram o gás 

por cromatografia gasosa (CARVALHO et al., 2015; MAHFOUDHI, 2015; D’AQUINO et 

al., 2016).  

Na Figura 39observa-se os valores obtidos para o teor de gás carbônico no headspace 

dos cartuchos contendo os tomates cereja durante o tempo de armazenamento, indicando o 

processo de respiração nos diferentes sistemas de embalagens estudados. 

 A quantidade de CO2 produzida durante os dias de armazenamento entre todos os 

sistemas estudados apresentou comportamento típico de frutos climatéricos, onde podemos 

observar um aumento no pico e depois um leve decaimento com o passar dos dias. Este 

comportamento comprova um decréscimo na taxa de respiração, o que é esperado para frutos 

climatéricos. 
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Figura 39 - Teor de gás carbônico contido noheadspace dos cartuchos contendo tomates 

cereja em função do tempo de armazenamento nos diferentes sistemas de embalagens. 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Observa-se que o maior teor de CO2 foi encontrado nas embalagens sem revestimento 

(SR) ou nas embalagens contendo os sachês comerciais (SA). Estes resultados mostram que a 

capacidade de sequestro do gás carbônico para estes dois sistemas não é eficiente. Por outro 

lado, a comparação entre os outros dois sistemas (PQ e PQYAg) mostram que até o décimo 

quinto dia de análise o sistema PQYAg tem desempenho ligeiramente superior ao sistema PQ. 

Após este período há uma inversão, e o sistema PQ atingiu os menores valores no término do 

experimento. 

 

5.3.2 Perda de Massa 

Na determinação da perda de massa dos tomates cerejaforam selecionadas cinco caixas 

amostrais completamente vedadas, com os diferentes tipos sistemas de embalagens, visando 

medir sempre as mesmas amostras de tomates cereja embaladas. O sistema de completa 

vedação forma uma película semipermeável nas paredes da embalagem, modificando assim, a 

atmosfera interna da mesma e diminuindo as perdas por transpiração e desidratação da fruta. 

Consequentemente ocorre uma redução na passagem de água através dos poros da caixa de 

papelão (AGUILAR et al., 2016; ELSABEE; ABDOU, 2013). Os resultados encontrados 

estão apresentados na Figura 40. 
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Figura 40 - Perda massa dos tomates cereja acondicionados nos cartuchos em função do 

tempo de armazenamento nos diferentes sistemas de embalagens. 

 

Fonte: autoria própria (2018) 

É possível observar que houve perda de massa dos tomates cereja em todos os 

sistemas de embalagem estudados. Após 30 dias de acondicionamento, a maior perda de 

massa dos tomates cerejas foi nos cartuchos SR, com valor de 45%, e a menor perda de massa 

nos cartuchos da embalagem ativa PQY-Ag, na ordem de 28%. A perda de massa dos tomates 

cereja acondicionados nos cartuchos SA e PQ, foi similar, após 30 dias, na ordem de 35%, 

indicando que o sachê adsorvedor de etileno e o filme de quitosana reduziram a perda de 

massa se comparado com os tomates cereja acondicionados com SR. Estes resultados 

corroboram com os resultados da análise do teor de etileno, evidenciando a adsorção deste gás 

no sistema ativo de embalagem filme de quitosana-zeólita (PQYAg), indicando o 

retardamento na velocidade de amadurecimento dos tomates cereja e portanto a senescência. 

A colheita de frutos e hortaliças interrompe o suprimento de água para o órgão vegetal 

e, assim, a perda de massa é representada pela transpiração do fruto. O murchamento é 

decorrente desses processos e consequentemente a perda da qualidade dos frutos, diminuindo 

a sua aceitabilidade comercial. Enzimas hidrolíticas presentes no citoplasma celular, 

produzidas a partir de processos bioquímicos e fisiológicos relacionados à maturação, 

promovem maior flacidez da parede celular, permitindo maior perda de água (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). De acordo com FAGUNDES et al. (2015), essa característica está 
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associada ao seu pequeno tamanho e a presença de uma camada externa muito fina desse 

fruto, deixando-os mais suscetíveis a uma rápida perda de água e pouco resistentes à 

transferência de massa. A perda de massa está diretamente relacionada com a qualidade final 

do fruto, uma vez que envolve a firmeza (textura), aparência e baixa contagem 

microbiológica(LOPEZ et al., 2013). 

Diversos estudos relataram a perda de massa do tomate cereja quando o mesmo foi 

acondicionado em materiais revestidos. LAFUENTE (2010)verificou que a perda de massa 

foi menor em tomates que estavam inseridos dentro de embalagens revestidas com a 

combinação de óleos essenciais e parafina. Em um estudo similar, LOPEZ et al.(2013) 

avaliaram a perda de massa desses frutos em embalagens de papel cartão revestidocom ácido 

polilático e embrulhadas com polietileno de baixa densidade (PEBD). Eles ainda constataram 

que a perda de massa foi relativamente menor quando comparadas às embalagens sem 

revestimento. ZHANG et al.(2017) estudaram o efeito do revestimento da cera de farelo de 

arroz na conservação do tomate, obtendo uma menor perda de massa para essa condição. O 

revestimento (coating) com hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) não apresentou menor perda 

de massa, que foi associado à interação negativa dos sais com as ceras naturais presentes no 

fruto (FAGUNDES et al., 2014) . 

 

5.3.3 Parâmetros de Cor 

Para o consumidor, a cor é considerada um importante atributo de qualidade, onde as 

decisões do mesmo são baseadas na aparência geral do alimento, que por sua vez está 

diretamente relacionada, ao teor de açúcares, acidez, textura, sabor e suculência 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Os parâmetros de cor (L*, a* e b*) foram medidos na 

superfície dos tomates cereja em função do tempo nos diferentes sistemas de embalagem 

(Tabela 21). 
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Tabela 21 - Parâmetros de cor (L*, a*, b*) dos tomates cereja acondicionados em diferentes sistemas de revestimento. 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de Tukey. 
Fonte: autoria própria (2018).

Dias 

Sistema de Embalagem 

SA SR PQ PQYAg 

a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* 

0 10,69a 19,55a 40,91a 10,72a 21,03a 40,43a 10,73a 25,33a 40,68a 10,72a 24,56a 40,67a 

5 12,44b 19,23a 37,76b 12,84b 20,73b 39,94b 12,54b 23,23b 39,91b 10,87a 23,09b 38,36b 

10 13,28c 19,09a 37,61b 14,47c 20,41b 39,72b 13,78c 22,49c 39,27b 11,27a 23,01b 38,34b 

15 14,01d 18,56b 37,42b 15,16d 19,91c 39,04b 14,07d 20,37d 38,12c 12,58b 21,93c 38,08b 

20 14,75d 17,91c 37,00b 15,38d 19,40c 38,86b,c 15,03e 20,12d 38,00c 13,01c 21,00c 37,87b 

25 17,17e 17,88c 36,43c 16,46e 18,30d 38,38c 16,12f 18,88e 37,33d 13,82c 20,46d 37,36b,c 

30 17,61e 17,78c 36,11c 19,25f 18,11d 38,28c 17,22g 17,45f 36,57e 14,46d 20,33d 37,09c 
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A qualidade do tomate está relacionada ao estágio de maturação do fruto, pois define o 

momento da colheita. O estágio verde (início de mudança de cor) é considerado o primeiro 

indicador visual para o índice de maturação seguido da manifestação de cores que podem 

variar do amarelo para o vermelho. Frequentemente essas mudanças são acompanhas do 

aparecimento de propriedades na aparência e sensoriais indesejáveis ao produto, ocasionando 

a diminuição da sua vida de prateleira e valor de mercado (HUTCHINGS, 1999). Segundo 

FAGUNDES et al.(2015), a coloração ideal de tomates que já estão em um estágio mais 

avançado de maturação estão relacionadas com um vermelho mais intenso e uniforme nas 

proporções externa e interna. 

Os valores do parâmetro a*aumentam em função do tempo de armazenamento em 

todos os sistemas de embalagem, tendendo a coloração vermelha dos tomates. Como critério 

de comparação, podemos verificar que ao longo dos 30 dias de armazenamento os sistemas 

SA, SR, PQ e PQYAg aumentaram o parâmetro a*na ordem de 64,7%, 79,0%, 60,0% e 

34,9%, respectivamente. Dessa forma, novamente é possível observar que o sistema PQYAg 

promoveu menor velocidade no processo de amadurecimento dos tomates cereja, indicando 

assim maior conservação do estágio de maturação do tomate. Oparâmetro a* nos sistemas SA, 

SR, PQ, apresentou diferença significativa a partir do 5 dia de armazenamentoe para o 

sistema PQYAg só é possível observar diferença significativa a partir do 15 dia.  

Para o parâmetro b* é possível observar reduçãonos valores em todos os sistemas 

estudados, reduzindo a intensidade relativa à cor azul. Quanto à luminosidade L*, no decorrer 

do experimento este parâmetro reduziu em aproximadamente 12, 5, 10 e 9%, para SA, SR, 

PQ, PQYAg, respectivamente. Ou seja, a maior redução na luminosidade ocorreu para o 

sistema contendo o sachê comercial (SA) e a menor redução ocorreu para o sistema sem 

revestimento (SR). 

De acordo com CHITARRA e CHITARRA(2005), a redução nos parâmetros de cor 

está associada a menor luminosidade no fruto, condizente com a perda de qualidade. 

Novamente o sistema PQYAg, seguido pelo sistema SA, conseguiu promover maior 

manutenção do parâmetro de cor. A cor vermelha dos tomates é devido à degradação da 

clorofila, substituindo por carotenóides (coloração laranja e vermelha), indicando o processo 

de amadurecimento. 

Alguns trabalhos na literatura também mostram a importância da medida dos 

parâmetros de cor como indicativo da qualidade em tomates. FAGUNDES et al. 
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(2015)avaliaram tomates cereja submetidos a diferentes condições atmosféricas (controle e 

embalagem com atmosfera modificada - AM), durante o período de 25 dias, verificaram que 

apesar de ser ter sido observado aumento de valor do parâmetro a*, a diferença estatística 

entre as duas atmosferas estudadas só foi observada a partir do décimo segundo dia. No 

parâmetro L* da amostra controle só foi possível verificar mudança mais expressiva entre os 

dias estudados, com diminuição significativa, a partir do décimo segundo dia. Para a amostra 

AM, não foi observada grande variação e a diferença significativa só foi observada a partir do 

vigésimo dia. KAEWKLIN et al. (2018)estudaram a qualidade de tomates cereja envoltos em 

diferentes filmes de quitosana com dióxido de titânio (TiO2) e verificaram que a diferença 

significativa para todas as amostras (controle, quitosana, quitosana/TiO2) para valores de a* e 

b* ocorreu somente a partir do sétimo dia de armazenamento. Ainda foi observado que o 

desenvolvimento da cor vermelha do tomate foi aparentemente retardado pela condição do 

revestimento de quitosana com dióxido de titânio, o que estaria relacionado principalmente à 

capacidade do TiO2 de promover a fotodegradação do etileno, atrasando assim o 

amadurecimento dos frutos.  

 

5.3.4 Textura 

A textura é considerada outro atributo de qualidade importante, pois está relacionada 

com a combinação de características físicas avaliadas principalmente pelo tato e, relacionadas 

com a deformação, desintegração e fluidez do alimento(NESPOLO et al., 2015). Em frutas, a 

textura permite avaliar qual o momento ideal para a colheita, a qualidade do fruto durante 

armazenamento, o estado de maturação do mesmo para posterior processamento industrial 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). De acordo com KALAMAKI et al.(2012), essa 

propriedade também é relacionada pela composição de substâncias pécticas presentes na 

parede celular do fruto. Conforme o mesmo atinge a maturidade, essas substâncias se 

solubilizam, transformando a protopectina (pectina insolúvel) em pectina solúvel, causando 

maior amolecimento do fruto. A medida da textura é influenciada pela espessura da casca, 

firmeza da polpa e pela estrutura interna do fruto. 

Na avaliação da textura,considerou-se como o valor de carga máxima verificada no 

limiar do rompimento, ou seja, está relacionada com a facilidade de “romper” a camada 

superficial do tomate. Ao aplicar uma determinada força no tomate cereja, uma deformação 

mínima é verificada até certo ponto (limiar), a partir do qual a camada superficial do fruto se 
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rompe. Os dados correspondentes à variação da textura ao longo dos dias estão demonstrados 

na Figura 41. 

Figura 41 -Perfil de textura dos tomates-cereja acondicionados nos diferentes sistemas 

durante os dias de armazenamento. 

 

 

Fonte: autoria própria (2018). 

Em todos os sistemas de embalagens utilizados, os tomates cereja apresentaram 

redução na força compressiva (textura) em função do tempo. Após 30 dias de armazenamento, 

os tomates cereja perdem a firmeza em aproximadamente 50%, quando comparados ao tempo 

zero. Essa redução ocorre de forma mais expressiva no sistema SR, sendo possível observar 

que SA e PQYAg promoveram maior manutenção da textura, com perda aproximada da força 

de compressão na ordem de 40%. Estes resultados vão de encontro com os resultados da 

concentração de etileno, que uma vez removido com maior eficiência, promoveu atraso no 

amadurecimento do tomate. Essa tendência de maior conservação da textura foi também 

observada por ZHANG (2017) ao estudar a eficiência de revestimentos comestíveis à base de 

polissacarídeos de goma de pêssego.  

 

5.3.5 Carotenóides 
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Os carotenóides são classificados como importante grupo de pigmentos responsáveis 

pelas cores de frutas e legumes, além de desempenharem papéis fundamentais na saúde 

humana (efeitos benéficos contra cânceres, doenças de coração e degeneração muscular). Os 

benefícios associados ao tomate são em sua maioria concedidos a presença de carotenóides 

(REIS, 2016). O tomate possui como principais carotenóides, o licopeno que está presente na 

proporção de 80 a 90%, responsável pela coloração vermelha do mesmo e o β-caroteno, 

precursor da vitamina A, que está presente em torno de 7 a 10% e possui coloração 

alaranjada. Ambas as moléculas possuem fórmula química C40H56, se diferenciando na 

quantidade de duplas ligações ao longo da molécula, no arranjo dos grupos metílicos, o que 

acaba lhes conferindo cromatogramas em diferentes comprimentos de onda. São moléculas 

apolares o que facilita sua dissolução em solventes como clorofórmio, hexano, benzeno, 

dissulfeto de carbono, etc. (RODRIGUEZ-AMAYA, 2016). 

O teor de licopeno, β-caroteno, clorofila a foram medidos nos tomates cereja 

acondicionados nos cartuchos confeccionados nos diferentes sistemas de embalagem (Tabela 

22).O teor de licopeno aumentou em função do tempo de armazenamento dos tomates cerejas, 

independente do sistema de embalagem em que foi acondicionado. Como esse parâmetro é 

responsável pela coloração vermelha do tomate, à medida que o tomate vai atingindo um grau 

de maturação, a cor vermelha vai se tornando cada vez mais característica. Esse resultado 

condiz com os resultados encontrados nos parâmetros de cor, onde é possível identificar 

mudança no parâmetro responsável pela cor vermelha (a*). 

É possível observar novamente que os tomates cereja acondicionados no sistema 

PQY-Ag apresentaram o menor teor de licopeno se comparado com os acondicionados nos 

outros sistemas de embalagem. A diferença significativa no sistema PQY-Ag foi observada 

entre a medição do início (tempo zero) e o 10º dia, mantendo-se constante até o final do 

armazenamento (30 dias). Nos outros sistemas de embalagem, o teor de licopeno dos tomates 

cereja apresentou aumento significativo a partir do 5o dia, alterando em função do tempo de 

armazenamento. 
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Tabela 22 - Análise dos diferentes carotenóides dos tomates cerejas nos diferentes 

sistemas de revestimento do papel Kraft. 

Carotenóides 
(mg g-1) 

Dias 
Amostra 

SA SR PQ PQY-Ag 

Licopeno 

0 0,006±0,002a 

5 0,016±0,001b 0,025±0,001b 0,006±0,009a 0,009±0,001a,b 

10 0,016±0,001b 0,027±0,001b 0,014±0,001b 0,010±0,001b 

15 0,017±0,001b 0,029±0,003b 0,015±0,003b 0,012±0,005b 

20 0,021±0,003c 0,031±0,01c 0,019±0,013b 0,014±0,005b 

25 0,029±0,008c 0,043±0,05d 0,031±0,007c 0,017±0,003b 

30 0,031±0,007c,d 0,058±0,02e 0,040±0,005d 0,019±0,003b 

β-caroteno 

0 0,002±0,037a 

5 0,016±0,014b 0,012±0,009b 0,038±0,037b 0,009±0,005a 

10 0,014±0,001b 0,014±0,009b 0,014±0,030c 0,003±0,046a 

15 0,017±0,002b 0,014±0,001b 0,030±0,008b 0,011±0,001b 

20 0,021±0,006c 0,016±0,001b 0,009±0,007a 0,011±0,001b 

25 0,019±0,003b 0,031±0,017c 0,018±0,014c 0,007±0,004a 

30 0,011±0,006b 0,019±0,003b 0,007±0,003a 0,012±0,001c 

Clorofila a 

0 0,018±0,004a 

5 0,013±0,004a 0,013±0,005a 0,017±0,001a 0,008±0,020b 

10 0,006±0,008b 0,007±0,007b 0,017±0,002a 0,005±0,003 b 

15 0,002±0,003b 0,005±0,001 b 0,006±0,011b 0,004±0,001 b 

20 0,002±0,001b 0,005±0,003 b 0,005±0,002 b 0,003±0,001 b 

25 0,002±0,002b 0,002±0,002 b 0,002±0,002 b 0,002±0,001 b 

30 0,004±0,002c 0,002±0,003 b 0,001±0,001 b 0,002±0,001 b 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de 
Tukey 
Fonte: autoria própria (2018). 
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 Esse resultado está de acordo com outros trabalhos disponíveis na literatura. REIS 

(2016)determinou o teor de licopeno em diferentes amostras de tomate e encontrou os valores 

no intervalo de 0,056 e 0,180 mg g-1. A diferença encontrada comparando com os valores 

desse estudo pode estar relacionada com a origem dos frutos, condição de análise e grau de 

maturação dos mesmos. MIRDEHGHAN (2017) estudou diferentes incorporações de 

compostos naturais (aloe vera, eugenol, timol) em embalagens com polietilenode baixa 

densidade (PEBD) no comportamento dos carotenóides em tomate cereja, verificou que os 

valores de licopeno diminuíram em alguns revestimentos (eugenol, timol), no entanto para o 

revestimento constituído de aloe vera, que foi aquele que promoveu uma maior manutenção 

do etileno, esse valor de licopeno, aumentou durante os dias de armazenamento. 

A importância dos carotenóides está relacionada com o amadurecimento do tomate, 

uma vez que ao longo do processo é possível identificar diferentes cores, conforme sua 

degradação e aumento de concentração desses compostos. Primeiramente a clorofila é 

degrada da cor verde para um composto incolor, simultaneamente os carotenóides presentes 

também sofrem modificação ao longo desse processo. A perda da cor verde resulta da quebra 

da estrutura de clorofila causada, principalmente, pelas mudanças de pH, pela presença de 

sistemas oxidantes. Esses compostos são sintetizados a partir do fitoeno (precurso incolor) 

para o caroteno (amarelo), licopeno (vermelho), -caroteno (laranja), xantofilas e 

carotenóides hidroxilados (amarelo) (FAGUNDES et al., 2015; HUTCHINGS, 1999).  

Quanto ao teor clorofila a, identificou-se redução no valor ao longo dos dias. Segundo 

HUTCHINGS (1999), conforme o tempo de maturação avança, a clorofila vai se tornando 

incolor o que interfere na diminuição de seu valor. É possível observar que em todos os 

sistemas de embalagem, o teor de clorofila a diminuiu de forma similar, não sendo possível 

observar qual o melhor revestimento em questão. Outro parâmetro em que não foi possível 

observar nenhum comportamento característico de diminuição ou aumento foi o β-caroteno. 

Em todos os sistemas de revestimentos, o valor desse parâmetro oscilou 

desproporcionalmente durante os dias de armazenamento.  

Mesmo resultado foi obtido por COYAGO-CRUZ et al.(2017), que não conseguiram 

observar padrão de aumento ou diminuição do β-caroteno em tomates com deficiência de 

irrigação. CHOUDHURY et al. (2017)avaliaram os efeitos das diferentes práticas de manejo, 

e verificaram a tendência de modificação do β-caroteno ao longo dos dias de armazenamento. 

ZHU et al.(2015a) também verificaram diminuição do teor de clorofila com diferença 
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significativa ao estudarem o efeito hormônios esteróide na qualidade pós-colheita de tomates 

durante 11 dias. SCHOUTEN et al.(2014) verificaram um padrão de decréscimo da clorofila 

ao aplicar diferentes técnicas de quantificação em tomate cereja. 

 

5.3.6 pH e Acidez Titulável 

A medida do potencial hidrogeniônico, pH, é determinante para medida de alguns 

parâmetros de qualidade como: deterioração do alimento com o crescimento de 

microrganismos, atividade de enzimas, e verificação do estado de maturação.Sua mudança 

pode ser atribuída ao metabolismo e perda de água no fruto. De acordo com a SILVA et 

al.(2006), um valor de pH acima de 4,3 já indica risco de contaminação. Os resultados de pH 

dos tomates cereja acondicionados nos cartuchos em função do tempo de maturação podem 

ser visualizados para os diferentes sistemas de embalagens estudados na Tabela 23. 

Tabela 23 - Valores de pH de tomate-cereja acondicionados em diferentes sistemas de 

embalagem em função do tempo de armazenamento. 

Dias 
Amostra 

SA SR PQ PQY-Ag 

0 4,00a 

5 4,27b 4,30b 4,22b 4,19b 

10 4,39c 4,41c 4,24b 4,25b 

15 4,43c 4,57 a 4,28b 4,27b 

20 4,45c 4,61e 4,30b 4,33b 

25 4,50d 4,68e 4,38c 4,34c 

30 4,70e 4,76e 4,43c 4,41c 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de 
Tukey 

Fonte: autoria própria (2018) 

Para o sistema SR, após 5 dias, os tomates cereja já apresentaram valor de pH igual a 

4,30. Os sistemas PQYAg e PQ só atingiram esse valor a partir do 20 dia. Como o aumento 

de pH está relacionado com o aumento de microrganismos, essa característica de maior 

conservação do pH nos sistemas PQ e PQY-Ag se deve ao fato desses materiais possuírem 
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caráter antimicrobiano, tanto da quitosana quanto da quitosana/zeólita NaY-Ag (10%). 

Observa-se ainda que no vigésimo dia e no trigésimo dia, grande variação do pH foi 

observada nos tomates acondicionados nos sistemas SR e SA, respectivamente.  

Os valores de pH foram similares aos encontrados na literatura e resultados similares 

encontrados em embalagens ativas de tomate cereja estudadas com parafina (LAFUENTE, 

2010), polietileno (LOPEZ et al.,2013) e com atmosfera modificada (FAGUNDES et al., 

2015). 

A acidez titulável pode ser considerada como uma medida do conjunto de compostos 

ácidos livres presentes nos tecidos vegetais dos frutos. Esses ácidos são responsáveis por 

influenciar no sabor, odor, cor, estabilidade e manutenção da qualidade (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Segundo PONCE-VALADEZ et al. (2016), todos os fatores, sejam 

ambientais ou fisiológicos, interferem no metabolismo de açúcares e ácidos presentes, 

alterando proporcionalmente o sabor do fruto em questão. Como alguns desses ácidos são 

voláteis, é esperada uma redução da acidez baseada no consumo desses ácidos no processo 

respiratório durante os dias de armazenamento (SAAVEDRA et al., 2016). 

As acidezes titulável dos tomates cerejas acondicionados em todos os sistemas de 

embalagens apresentaram redução durante os 30 dias de armazenamento (Tabela 24). Para o 

sistemas SA e PQ é possível observar diminuição drástica a partir do 15 dia, sendo possível 

também verificar diferença significativa entre as médias. Para os sistemas SR e PQY-Ag, a 

acidez diminuiu na ordem de aproximadamente 30 e 21%, respectivamente, logo no 5 dia de 

armazenamento, com diferença significativa entre as médias. Após cinco dias, para o sistema 

PQY-Ag, a acidez diminuiu gradualmente até o final dos dias de armazenamento. 
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Tabela 24 - Teor de acidez dos tomates cerejas em função do tempo para os diferentes 

sistemas de embalagem. 

Dias 
Acidez Titulável (mg 100g-1) 

SA SR PQ PQY-Ag 

0 94,45±4,55a 

5 90,12 ±2,33a 65,86±3,71b 80,40±3,56b 73,83±2,76b 

10 88,21±2,50 a 57,18±2,48c 73,18±3,78c 66,57±3,56c 

15 70,58±2,87b 55,03±4,60c 68,99±4,36d 63,56±1,25c,d 

20 68,24±4,98b,c 50,45±2,57c 62,40±3,76e 62,74±1,47d 

25 63,25±2,89c 50,17±2,82c 58,90±1,57e 60,60±1,69d,e 

30 52,50±3,67d 38,11±3,79d 57,11±1,25e 59,73±1,34e 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de 
Tukey 

Fonte: autoria própria (2018). 

No trigésimo dia, é possível verificar que os sistemas SA, PQ e PQY-Ag, possuem 

valores muito próximos de acidez. Dessa forma, não é possível identificar qual melhor 

sistema em comparação com o SR promoveu maior manutenção da acidez ao longo dos dias 

de armazenamento.  

Os resultados de acidez titulável estão de acordo com o encontrado por WANG 

(2016), que estudaram a eficiência de revestimentos a base de oligossacarídeos, observando 

que o novo sistema promoveu maior manutenção da acidez titulável em comparação com a 

amostra controle. VIEIRA et al.(2016)estudaram o efeito do revestimento de quitosana com 

aloe vera na qualidade pós-colheita de mirtilos, e verificaram que a amostra controle 

apresentou grande decaimento da acidez entre os nove primeiros dias e que os revestimentos 

de quitosana só promoveram redução significativa na acidez após o 15 dia. D’AQUINO et 

al.(2016) estudaram o efeito da qualidade de tomates cereja a partir da modificação da 

atmosfera em embalagens e verificaram uma diferença estatisticamente após os primeiros 7 

dias de armazenamento. 

É possível observar ainda que os valores de pH coincidem com os valores encontrados 

para a acidez titulável. Uma vez que a medida que os valores de pH aumentam, os valores de 
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acidez acabam por diminuir. Essa característica está associada a quantidade de íons H+ 

disponíveis em solução (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008) 

 

5.3.8 Determinação de sólidos solúveis totais (°Brix) 

O grau Brix de uma amostra está relacionada com a concentração real de açúcar na 

solução. As escalas em percentagem de Brix apresentam as concentrações percentuais dos 

sólidos solúveis contidos em uma amostra (solução com água). Os sólidos solúveis contidos 

são o total de todos os sólidos dissolvidos na água, começando com açúcar, sais, proteínas, 

ácidos, etc. A leitura do valor medido é a soma total de todos esses parâmetros (D’AQUINO 

et al., 2016). A Tabela 25 apresenta os valores encontrados durante os dias de 

armazenamento. 

Tabela 25 - Teor de sólidos totais de tomates-cereja acondicionados nos cartuchos em 

função do tempo para os diferentes sistemas de embalagem. 

Dias 
°Brix 

SA SR PQ PQY-Ag 

0 4,42 ± 0,43a 

5 4,82 ± 0,07a 5,08 ± 0,06b 4,80 ±0,31a 4,84 ± 0,15a 

10 4,90 ± 0,08a 5,14 ± 0,06b 5,10 ±0,37b 4,90 ± 0,07a 

15 5,28 ± 0,38b 5,22 ± 0,05b 5,28 ± 0,17b 4,96 ± 0,05a 

20 5,30 ± 0,10b 5,30 ± 0,07b 5,30 ± 0,05b 5,00 ± 0,09a,b 

25 5,35 ± 0,05b 5,40 ± 0,20c 5,38 ± 0,15b 5,08 ± 0,07b 

30 5,43 ± 0,08b 5,68 ±0,15c 5,45 ± 0,40b 5,12 ± 0,04b 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de 
Tukey. 

Fonte: autoria própria (2018) 

De acordo com INSTITUTO ADOLF LUTZ (2008), os teores de sólidos totais devem 

aumentar ocasionados pela degradação dos polissacarídeos presentes. É possível observar que 

o teor de sólidos totais dos tomates cereja aumentou em todos os sistemas de embalagens 

estudados, sendo o sistema PQY-Ag o que apresentou menor variação comparando com o dia 

zero. No entanto, não apresentou diferença significativa entre os diferentes sistemas de 
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embalagens estudados. Outros estudos encontrados na literatura obtiveram diferença 

significativa após 15 dias de análise (BOT et al., 2017; FAGUNDES et al., 2015; 

TUMWESIGYE et al., 2017). JAVANMARDI (2006) estudou as reações fitoquímicas de 

tomates hidropônicos armazenados em temperatura ambiente e sob refrigeração e não 

encontraram diferenças significativas no teor de sólidos solúveis totais, alterações na faixa de 

5,0-5,1% após 14 dias. 

 

5.3.9 Compostos Fenólicos 

Os compostos fenólicos constituem um grupo diverso de substâncias amplamente 

distribuídas na natureza, metabólitos que apresentam atividade antioxidante. Quimicamente, 

são espécies orgânicas que possuem pelo menos um anel aromático com um ou mais grupos 

hidroxilas, e como possuem estrutura multivariada, sendo compostos multifuncionais. 

Englobam desde moléculas simples até moléculas com alto grau de polimerização. Os 

resultados do teor de compostos fenólicos durante os dias de armazenamento são apresentados 

na Tabela 26. 

Tabela 26 - Quantidade de compostos fenólicos durante os dias de armazenamento. 

Nota: letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas pelo teste de 
Tukey 

Fonte: autoria própria (2018). 

Em todos os sistemas de embalagens, os tomates cereja apresentaram um aumento dos 

compostos fenólicos durante os dias de armazenamento. PERIAGO et al. (2002) encontraram 

Dias 
Compostos Fenólicos (mg/100g) 

SA SR PQ PQY-Ag 

0 364a 

5 495b 558b 558b 457b 

10 750c 777c 806c 817c 

15 754c 979d 856c 853c 

20 926d 1022d 878c 885c 

25 951d 1065d 962d 932d 

30 985d 1112d 1014d 944d 
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valores para diferentes espécies de tomate, que variam de 272 até 498 mg/100g. Além disso, 

segundo ANGELO (2007), o principal composto fenólico presente no tomate é caracterizado 

pelos flavonóides. 

WANG et al.(2016)avaliaram o efeito ultrassom na qualidade pós-colheita de tomates 

cereja e verificaram aumento no valor dos compostos fenólicos. GIMÉNEZ et al. 

(2016)estudaram o revestimentos de salicilato de metila (MeSA) em diferentes concentrações 

(0,1 e 1mM) e observaram que os níveis de fenólicos para a amostra controle aumentaram até 

o 15 dia e depois diminuíram nos 5 dias finais de análise. Para as amostras com MeSA, os 

valores de fenólicos aumentaram durante os dias de análise. MIRDEHGHAN; VALERO, 

(2017) verificaram um declínio nos teores de fenólicos na pós-colheita de tomates aplicando 

diferentes revestimentos naturais. 

As divergências de valores podem ter ocorrido uma vez que em todos esses trabalhos, 

antes da etapa de reação com o Folin–Ciocalteu, os extratos foram submetidos a uma etapa de 

extração com metanol, outra diferença em relação aos métodos descritos é que estes depois da 

etapa de reação foram deixados sob aquecimento (45-50C) durante 1 hora o que não ocorreu 

com as amostras de tomate estudadas nesse trabalho. 

De forma geral, ao estudar a vida útil dos tomates cereja acondicionados nos diferentes 

sistemas de embalagens estudados, pode-se concluir que o melhor sistema para promover 

maior manutenção da vida de prateleira do tomate cereja foi o PQY-Ag. As medidas que 

melhor demonstraram a eficiência desse material foram as medidas da concentração de etileno 

no headspace dos cartuchos, perda de massa, cor, textura, teor de licopeno, indicando assim 

menor velocidade de amadurecimento do fruto climatérico. Em comparação com o sistema 

comercial de remoção de etileno (sachês), esse revestimento torna-se muito mais eficaz 

devido a dois parâmetros importantes, o primeiro relaciona-se com a menor quantidade de 

adsorvente utilizado e o segundo está relacionado com a dispersão do mesmo, uma vez que o 

revestimento promoveu maior cobertura de toda área da embalagem.    
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 
 

A impregnação da prata nos dois adsorventes escolhidos (zeólita NaY e carbono 

ativado), apresentou-se como possibilidade válida e viável para atuação direta na atividade 

metabólica de alimentos. Esse processo ocorreu de forma efetiva, já que foi capaz de manter 

as principais características e morfologia dos adsorventes em questão. A zeólita NaY-

Ag(10%) indicou a maior afinidade pelo gás etileno, o fitohormônio de maturação de frutos 

climatéricos o que comprova o aumento da afinidade da zeólita com a adição de determinados 

metais. 

A melhor formulação para a obtenção e um sistema ativo de embalagem com adsorção 

de etileno consistiu em 2.0% de quitosana e 1,2% de zeólita NaYAg(10%). A escolha 

damelhor formulação foi baseada na maior capacidade de adsorção de etileno (KL), que 

apresentou maior valor do que o parâmetro da capacidade máxima de adsorção (qmax), mesmo 

que as duas variáveis (concentração de quitosana e concentração de zeólita) tenham 

provocado efeito significativo nesse parâmetro. Os papéis revestidos com filme ativo de 

quitosana e zeólita NaY-Ag(10%) melhoraram as propriedades mecânicas, promovendo 

aumento na rigidez e diminuindo a capacidade de absorção de água quando comparado ao 

papel sem revestimento. 

A eficiência do novo material de embalagem ativo, o sistema ativo papel/filme de 

quitosana/zeólita NaY-Ag (10%) foi constatada nos testes com o tomate cereja, fruto 

climatérico escolhido.Nos cartuchos obtidos com este material, observou-se redução na 

concentração de etileno no headspace dentro da embalagem, indicando a eficiência da zeólita 

Y-Ag como adsorvente de etileno. Os tomates cereja acondicionados no sistema PQY-Ag 

apresentaram maior manutenção relacionada a menor perda de massa, manutenção da textura, 

menor teor de licopeno. Em comparação com o sistema comercial de remoção de etileno 

(sachês), o sistema ativo papel-filme de quiotsana com zeólita NaY-Ag (10%) pode ser 

considerado mais eficaz, uma vez que utiliza-se menor quantidade de adsorvente, além de 

promover uma maior cobertura de toda área da embalagem. 

Pode-se afirmar, portanto, que os experimentos realizados levaram ao 

desenvolvimento de um novo tipo de embalagem ativa com enorme potencial de adsorção do 

fitohormônio etileno. A redução em perdas pós colheita pode aumentar de forma significativa 
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a quantidade de alimentos disponíveis à população e reduzir custos de transporte, água e 

energia. Os revestimentos de filmes ativos de quitosana (contendo zeólita Y-Ag) em folhas de 

papel Kraft podem ainda ser considerados como vantajosa e sustentável tecnologia no setor de 

embalagens de papel, por atuar como substituto parcial dos papéis Kraft revestidos 

comerciais, que aplicam filmes de polímeros sintéticos. 
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