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RESUMO 

 

Embalagens inteligentes são sistemas de embalagens que informam sobre a 

qualidade de um produto de maneira fácil e acessível, sem a necessidade da abertura 

da embalagem. O controle de qualidade e a segurança do alimento são fatores 

importantes para o mercado, garantindo a saúde do consumidor. O pH dos alimentos 

pode estar relacionado com aspectos de qualidade e segurança do alimento embalado, 

indicando deterioração, crescimento microbiano e adulteração. Neste estudo, a criação 

e treinamento de uma rede neural artificial (RNA) foram desenvolvidos visando facilitar 

o controle de qualidade de produtos alimentícios com alterações/adulterações a partir 

de reações que apresentam variação de pH, baseado na resposta de um indicador 

colorimétrico natural funcional de um sistema de embalagem inteligente sustentável e 

de fácil fabricação (filmes de quitosana). Filmes inteligentes de quitosana-antocianina 

(CH-ATH) foram formulados com diferentes concentrações de quitosana (Cch, 0,5, 1,0 

e 2,0%, m/m) e de indicador colorimétrico natural, a antocianina (Cath, 0,5, 1,0 e 2,0%, 

m/m). Os filmes CH-ATH foram caracterizados quanto a solubilidade em água, 

propriedades mecânicas e análises térmicas (DSC e TGA). Para avaliar a indicação 

colorimétrica dos filmes CH-ATH, os mesmos foram imersos em uma ampla faixa de pH 

(1,20 a 12,58), e foram medidas as variações dos parâmetros de cor dos filmes (L*, a*, 

b*). Com os resultados experimentais, foi desenvolvido um modelo multivariável 

empírico baseado em inteligência artificial (redes neurais artificiais) para determinação 

de pH pela variação da cor do indicador e as concentrações de quitosana e antocianina. 

A rede neural facilita a avaliação da segurança e qualidade do produto alimentício 

embalado, sem a necessidade de um dispositivo ou análises químicas para medir a 

condição do pH. Os filmes com maiores Cath apresentaram menor resistência, 

coloração violeta mais forte e espessos e baixa solubilidade. Os filmes com maiores Cch 

apresentaram maior resistência, cor violeta mais visível e flexibilidade, porém mais 

solúveis em água. Todos os filmes CH-ATH apresentaram estabilidade térmica 

compatível com a indústria alimentícia. A RNA apresentou assertividade de 79% na 

classificação; expressando a necessidade de um maior número de dados para o 

treinamento. 

Palavras-chave: embalagem inteligente; indicadores; pH; filmes poliméricos; redes 

neurais artificiais. 
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ABSTRACT 

 

Intelligent packaging systems provide information about the quality of a food 

product in an easy and accessible way, without the need to open the package. Food 

quality control and safety are important factors for the market, ensuring consumer health. 

The pH of foods is strongly related to quality and safety of the packed food products, and 

may indicate deterioration, microbial growth, and adulteration. In this study, the creation 

and training of an artificial neural network (ANN) were developed to facilitate the food 

quality control with alterations/adulterations from reactions that present pH variation, 

based on the response of a natural functional colorimetric indicator of a sustainable and 

easy-to-manufacture smart packaging system (chitosan films). Chitosan-anthocyanin 

(CH-ATH) intelligent films were formulated with different concentrations of chitosan (Cch, 

0.5, 1.0, and 2.0%, w/w) and natural colorimetric indicator, anthocyanin (Cath, 0.5, 1.0, 

and 2.0% w/w). CH-ATH films were characterized by water solubility, mechanical 

properties, and thermal analysis (DSC and ATG). To efficiency of colorimetric indication 

of the devices was evaluated by immersing the CH-ATH films in a wide pH range (1.20 

to 12.58), and the variations of the color parameters (L*, a*, b*) were measured. Based 

on the experimental results, an empirical multivariable model based on artificial 

intelligence (artificial neural networks) was developed to determine pH by varying the 

color of the CH-ATH film indicator and the concentrations of chitosan and anthocyanin. 

The neural network facilitates the assessment of the safety and quality of the packaged 

food product, without the need for a device or chemical analysis to measure the pH 

condition. Films with higher Cath showed lower strength, are darker violet color and 

thicker, with low water solubility. CH-ATH films with higher Cch showed good strength, 

more visible violet color, and good flexibility, but more water soluble. All CH-ATH film 

indicator showed thermal stability compatible with the food industry. RNA presented a 

classification accuracy of 79%, therefore expressing the need for a greater amount of 

data for training. 

 

 

Keywords:  intelligent packaging; indicators; pH; polymeric films; artificial neural 

networks 
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1 INTRODUÇÃO 

Novas tecnologias de embalagem estão sendo desenvolvidas para melhorar a 

preservação, qualidade e segurança dos produtos. As principais tendências no setor 

estão relacionadas com a sustentabilidade, segurança alimentar, embalagem 

inteligente, inteligência artificial e realidade aumentada (ABRE, 2020). Dentre as 

tecnologias recentes na área de embalagens estão as embalagens inteligentes. Da 

definição, consistem em sistemas que monitoram as condições dos produtos embalados 

fornecendo informações da qualidade durante o transporte e estocagem (YONG; LIU, 

2020), ou seja, utilizam tecnologias que comunicam as condições do produto alimentício 

embalado. 

Indústrias estão buscando novos métodos objetivos, realizáveis e de custo 

efetivo, que mantenham a integridade do produto, visando garantir a qualidade e 

segurança, e conquistar a confiança do consumidor. A importância das embalagens 

pode ser notada no cotidiano dos consumidores, pois protegem os produtos de ações 

externas, comunicam informações do produto (rotulagem), e são convenientes ao estilo 

de vida do consumidor. A indústria de embalagem ocupa uma faixa representativa no 

mercado, pois todos os produtos necessitam de proteção no transporte, manuseio e 

estocagem. Manter a qualidade do produto é um fator importante porque está 

diretamente relacionada à prevenção contra doenças transmitidas por alimentos e a 

maximização da eficiência das indústrias alimentícias (reduzindo perdas). 

A aplicação das embalagens inteligentes no setor de alimentos ainda enfrenta 

algumas considerações importantes, como a relutância dos varejistas e produtores, mas 

as demandas dos consumidores e aspectos legislativos são os fatores-chave para esta 

implementação. Os varejistas reconsideram o uso de sistemas inteligentes porque os 

mesmos alertas e mensagens que são fornecidos pelos indicadores podem gerar 

confiança na compra pelo consumidor, como também indicar falhas na cadeia de 

abastecimento. A presença do sistema de embalagens inteligentes será o futuro de 

embalagens de alimentos, refletido no número de pedido e concessão de patentes 

(ALIZADEH-SANI et al., 2020). No Japão e Estados Unidos já existem algumas ações 

nesta área, e têm intensificado na Europa, o que foi associado a existência de 

regulamentos legais mais restritivos para o mercado (VANDERROOST et al., 2014). 

Durante a estocagem e distribuição de produtos alimentícios, alguns fenômenos 

indesejáveis podem ocorrer, como a permeação de umidade, oxigênio, compostos 
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voláteis e microrganismos através dos materiais de embalagens, que influenciam 

diretamente na qualidade dos alimentos. Algumas alterações podem ocorrer ou provocar 

mudanças nos valores do pH dos produtos alimentícios, tais como a cor e textura de 

alimentos, que são características sensoriais importantes de aceitação do produto e o 

pH que tem influência direta nos pigmentos de frutas, vegetais e carnes. Em carnes, o 

pH está relacionado com a capacidade de retenção de água e a maciez, que em 

condições ácidas têm melhores resultados. Outros fenômenos e processos que 

envolvem o pH são as propriedades das proteínas, como desnaturação, gelificação, 

atividades enzimáticas, crescimento e mortalidade de microrganismos, germinação e 

inativação de esporos bacterianos e reações químicas, como a reação de Maillard. Os 

efeitos do pH e o seu controle podem produzir produtos seguros, de alta qualidade e 

valor agregado (ANDRÉS-BELLO et al., 2013). 

Alguns exemplos da importância do valor de pH no controle de qualidade de 

produtos alimentícios são: produtos lácteos, onde o pH do leite deve estar em torno de 

6,8 e deve ser testado quanto a impurezas e sinais de infecção na coleta e distribuição. 

Níveis mais baixos de pH podem indicar problemas de infecções de leucócitos no gado. 

O iogurte deve ter idealmente um pH de 4,0 a 4,4 para uma conservação mais longa; 

pH indicador de qualidade da carne variando de 5,4 a 7,0, fornecendo uma indicação se 

a carne fresca foi devidamente armazenada. Um valor de pH muito alto induz perda de 

aroma e coloração mais escura, resultando em valor de mercado mais baixo. Em pães 

assados, o valor de pH de 4,0 a 5,8 é recomendado para prolongar a vida útil. Em 

compotas, xaropes pasteurizados e saladas frias geralmente têm um valor de pH de 5,3, 

e ao adicionar uma pequena quantidade de vinagre ou suco de limão, molhos como a 

maionese são acidificados e seu pH é reduzido para 4,1 para prolongar a vida útil 

(FENNEMA, 1996). 

A detecção de produtos fraudados e de qualidade inferior está diretamente 

relacionado com a qualidade e segurança do alimento, com consequência direta com 

risco a saúde humana. A adulteração é crime, e geralmente a principal motivação é 

econômica. As adulterações alteram a identidade e/ou pureza do produto original por 

meio de substituição, diluição, modificação física ou química. Um estudo foi realizado 

em uma base de dados de produtos alimentícios fraudados entre os anos de 1980 e 

2010, sendo os mais citados: azeite de oliva, leite, sucos, concentrados, purês e geleias 

de frutas (MOORE; SPINK; LIPP, 2012).  
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As adulterações do leite em geral visam o aumento de volume, pela adição de 

água ou soro de leite, conservantes (bicarbonatos, formol, ácido bórico, peróxido de 

hidrogênio, hipocloritos e outros), neutralizantes (hidróxido de sódio) e reconstituintes 

de densidade. O formol e o peróxido de hidrogênio são adicionados no leite fraudado 

com o objetivo de reduzir a alta atividade microbiana, que apresentam pH alterado, e 

consequentemente, a acidez Dornic elevada. A presença de antibióticos também é 

considerada um tipo de adulteração. Um dos parâmetros oficiais utilizados para detectar 

problemas é o controle da acidez (acidez titulável) (ABRANTES; CAMPÊLO; SILVA, 

2014).  

Os testes de estocagem de vida de prateleira de um produto alimentício embalado 

demandam custo e tempo, enquanto indicadores colorimétricos podem auxiliar o 

consumidor ou varejista no ato da compra do produto alimentício, garantindo a qualidade 

e segurança do alimento, e ainda sem a necessidade da abertura da embalagem. 

Yoshida et al. (2014a) desenvolveram um indicador colorimétrico de fácil fabricação e 

sustentável, utilizando antocianina como indicador colorimétrico de pH incorporado em 

uma matriz de polímero natural (quitosana). Os filmes inteligentes apresentaram 

propriedades finais para aplicação como materiais de filmes indicadores inteligentes, 

com variação de cor em função da faixa de pH, em que se observou coloração rosa em 

pH ácido, verde azulado em pH neutro e amarela em pH básico. Também foram 

insolúveis em água. Quanto às propriedades mecânicas, a flexibilidade foi reduzida em 

47% (menor elongação na ruptura, ɛr) em função do menor teor de umidade. Segundo 

os autores, os filmes inteligentes de quitosana podem oferecer uma alternativa eficiente 

para rastrear embalagens de alimentos proporcionando uma embalagem de produto 

segura e de qualidade devido às informações de variação de pH durante o transporte e 

armazenamento. 

A quitosana é um polímero de base biológica e também biodegradável, ou seja, 

além de ser derivada de biomassa, é possível que seja degradada de volta à biomassa 

e/ou outras substâncias básicas do meio ambiente, como água, metano e dióxido de 

carbono, contribuindo para a economia circular e sustentável (SALGADO et al., 2021). 

A indústria de alimentos, assim como muitas outras, se beneficia com 

modernizações e uso da tecnologia. A indústria 4.0 traz conexão e interação entre 

máquinas e operadores de diferentes setores, aumentando a produção em 

aproximadamente 30% da velocidade e 25% da eficiência (SIMON et al., 2018). Alguns 
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dos pilares dessa quarta revolução industrial são a robotização industrial e a Internet 

das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT), na qual a inteligência artificial é largamente 

utilizada. Estes dois estão intimamente relacionados, e na indústria alimentícia podem 

trazer benefícios como redução de desperdício de material e custo de produção, além 

de aprimorar a higiene e flexibilidade no chão de fábrica (BADER; RAHIMIFARD, 2020). 

A indústria 4.0 envolve diferentes tecnologias avançadas, dentre elas a 

inteligência artificial, que englobam redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais 

(RNA) é um dos campos mais dinâmicos da pesquisa que tem aumentado o interesse 

em várias áreas da ciência.  A inteligência artificial é um algoritmo matemático com 

estrutura e função inspirada pela organização e função de um cérebro humano 

(SIRIPATRAWAN; JANTAWAT, 2009). A estrutura das redes neurais é um modelo 

computacional que simula sistemas nervosos centrais em humanos. Estas redes neurais 

consistem em um grupo de neurônios (ou elementos de processamento) com conexões 

internas entre si. Os neurônios podem computar valores pela transferência de função de 

entradas e alimentá-lo para cada neurônio em outras camadas e até o final. Uma rede 

neural (RN) pode ser treinada a partir de exemplos. A aprendizagem de uma RN ocorre 

quando os pesos de comunicação entre as camadas mudam de forma que a diferença 

entre os valores previstos e os valores reais seja aceitável. Esses pesos representam a 

memória e o conhecimento da rede. 

A propriedade importante da rede neural é a capacidade de aprender a melhorar 

o seu desempenho, que ocorre ao longo do tempo após cada interação do processo de 

aprendizagem. As redes neurais podem trabalhar com dados não lineares e tendem a 

produzir menos erros de previsão, ainda oferecem vantagens sobre os cálculos digitais 

convencionais devido a sua velocidade mais rápida de processamento de dados, 

capacidade de aprendizagem e tolerância de falhas (SIRIPATRAWAN; LINZ; HARTE, 

2004). 

As redes neurais podem ser usadas em diferentes situações, por exemplo quando 

as conclusões são baseadas em dados de natureza subjetiva, como a verificação de pH 

baseado em tabela de cores, o que envolve a tradução de dados por opiniões pessoais, 

por categoria mal definida, que acabam sujeitos à erros; ou quando fatores importantes 

para a tomada de decisões são quase que imperceptíveis, como por exemplo, no caso 

da variação da tonalidade de cor do filme inteligente variar de forma não clara para o 

operador. Assim, uma das principais vantagens de uma RN é a habilidade de descobrir 



 
 
 

17 

padrões que passam desapercebidos por especialistas humanos e métodos estatísticos 

tradicionais. As RNAs podem ser aplicadas em dados que podem não ser ajustados ao 

modelo, pois são extremamente adaptáveis. 

As RNAs se utilizam de algoritmos particulares de treinamento ou 

aprendizagem, onde iterativamente são ajustados os pesos das conexões entre os 

nódulos até que os pares desejados de informações entrada/saída sejam obtidos e as 

relações causa-efeito possam ser estabelecidas. Se as condições mudarem de tal modo 

que o desempenho do modelo não seja mais adequado, pode-se submeter a RNA a 

mais um treinamento sob estas novas condições de entrada/saída para corrigir seu 

desempenho. Assim sendo, pode-se submeter a RNA a uma atualização periódica, 

resultando num modelo autoajustável em linha. 

A aplicação das RNAs em sistemas de embalagens de alimentos ainda é 

insipida na literatura científica. A aplicação das RNAs no setor de embalagens pode 

reduzir o número de ensaios laboratoriais, melhorar de forma eficiente as operações, 

reduzir custos, maximizar a utilização de matéria-prima, diminuir a incidência de erro 

humano e garantir qualidade e segurança, aumentando a vida-de-prateleira dos 

produtos alimentícios armazenados. Estudos envolvendo embalagens inteligentes e 

redes neurais artificiais ainda não foram publicados de maneira significativa na literatura. 

Um artigo desse estudo presente foi publicado no congresso PSE 2021 (International 

Symposium on Process Systems Engineering, Quioto, Japão) e se encontra no 

Apêndice I. 

  



 
 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS  



 
 
 

19 

2 OBJETIVOS 

Aplicar inteligência artificial para determinar o pH indicado pelo filme indicador 

colorimétrico de filmes CH-ATH com potencial aplicação em sistemas de embalagens 

inteligentes para alimentos. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Obtenção dos filmes indicadores colorimétricos a partir de filmes inteligentes de 

quitosana e antocianina; 

✓ Avaliação da variação de cor dos filmes inteligentes CH-ATH submetidos a 

diferentes valores de pH; 

✓ Caracterização físico-química dos filmes CH-ATH; 

✓ Desenvolvimento do modelo multivariável empírico baseado em inteligência 

artificial (redes neurais artificiais) para determinação de pH pela variação da cor 

dos filmes indicadores colorimétricos; 

✓ Desenvolvimento de uma rede neural dedicada para determinação de pH pela 

variação de cor dos filmes indicadores colorimétricos. 

2.2 JUSTIFICATIVA 

O filme indicador colorimétrico de pH é uma forma simples e rápida de 

comunicação sobre o estado de conservação do produto alimentício embalado. O filme 

inteligente pode facilitar o consumidor e varejista no ato da compra, garantindo a 

qualidade e segurança do alimento. O modelo matemático multivariável otimiza o 

processo de fabricação do filme indicador colorimétrico para predizer o pH, permitindo 

ao fabricante definir a melhor formulação, dependendo da necessidade de aplicação 

real. A rede neural dedicada informará o pH do produto somente pela análise visual da 

cor do filme inteligente ou utilizando um colorímetro, sem necessidade de violar a 

embalagem para a medida de pH, reduzindo o tempo de teste, além de eliminar a 

subjetividade da avaliação de um operador ou analista de uma escala de cores de pH, 

normalmente encontrada em dispositivos comerciais. A tecnologia de embalagens 

inteligentes é uma área ainda não tão comum no Brasil como em outros países. Vários 

benefícios estão relacionados com as embalagens inteligentes, tanto para os 

consumidores, que garantem a qualidade e segurança no ato da compra, mas também 

para os negócios, otimizando etapas de produção, transporte, armazenamento e venda. 
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Estes benefícios aumentam a expectativa que se torne cada vez mais comum nas 

prateleiras.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 SISTEMAS DE EMBALAGENS INTELIGENTES DE ALIMENTOS 

 Embalagens inteligentes são consideradas sistemas que revelam informações 

sobre as condições qualitativas de certo produto embalado, ou ainda, são meios de 

carregar funções inteligentes como detecção, sensoriamento, registro de informação e 

aplicação de lógica (YAM; TAKHISTOV; MILTZ, 2005). Uma embalagem inteligente 

pode fornecer informações suficientes para que possam ser tomadas decisões em 

relação à vida de prateleira, nível de qualidade e segurança do produto alimentício 

(MEDINA-JARAMILLO et al., 2017). 

O conceito de embalagem inteligente é fundamentado na interação intencional 

do produto embalado com a própria embalagem e o meio em que é inserido, levando as 

informações obtidas para uma melhora de qualidade e segurança alimentar. A 

embalagem inteligente também pode ser definida como uma indicação do estado do 

produto sem a necessidade de averiguar diretamente o mesmo, ou seja, sem danificar 

a embalagem envolvente, sendo uma grande vantagem para consumidores e também 

para a cadeia produtiva, pois pode oferecer uma eficácia maior no que diz respeito ao 

transporte de informações (rastreabilidade), como a possibilidade de uso de etiquetas 

de radiofrequência, indicadores de tempo, temperatura e frescor (DOBRUCKA; 

PRZEKOP, 2019). 

Os sistemas de embalagens inteligentes são fabricados pela incorporação de 

dispositivos na embalagem final, utilizando três tecnologias principais: indicadores da 

qualidade do alimento; suporte de dados, como código de barras e etiquetas de 

identificação por radiofrequência (RDFI), que atuam especificamente no 

armazenamento, distribuição e rastreabilidade; e sensores que permitem a 

quantificação analítica de alimentos (PAVLATH; ORTS, 2009; VANDERROOST et al., 

2014). 

Em geral, os indicadores transmitem informações relacionadas com a presença, 

ausência ou a concentração de uma outra substância ou grau de reação entre 2 

substâncias. Os indicadores frequentemente fornecem respostas colorimétricas, como 

alteração de tonalidade ou corantes. Diferentes tipos de indicadores foram 

desenvolvidos dentro de embalagens inteligentes de alimentos, como indicadores de 

tempo-temperatura, frescor ou gases (GHAANI et al., 2016). Indicadores de frescor 
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atendem demandas dos consumidores por produtos mais frescos e saudáveis, pois 

indicam como materiais inteligentes são capazes de monitorar a qualidade de produtos 

alimentícios durante armazenamento e distribuição. Os indicadores de frescor informam 

alterações devido ao desenvolvimento de microrganismos ou reações químicas (SIRÓ, 

2012). 

Maciel (MACIEL, 2011) estudou o desenvolvimento de sistemas indicadores 

colorimétricos que monitoram a variação de temperatura do alimento a partir de 

embalagens inteligentes, o sistema é composto de uma matriz polimérica de quitosana 

e pigmento natural de antocianina, um composto termossensível e com baixa toxidade. 

Kato et. al (KATO et al., 2011) desenvolveram um indicador colorimétrico capaz de 

detectar a presença de H2S, que pode ser usado tanto para identificar vazamentos de 

gás em indústrias petroquímicas quanto para identificar metabolização microbiana em 

embalagens de alimentos, também usando de matriz polimérica de quitosana mas com 

sulfato de ferro (FeSO4) como indicador colorimétrico.  

Os sensores são constituídos de um material sensível a certo tipo de variação na 

composição do produto, como gases, temperatura, entre outros, e esse material é 

ativado por meio de um dispositivo (MATINDOUST et al., 2016).  

A identificação via radiofrequência (RFID) é caracterizada por etiquetas com 

sensores que possibilitam a rastreabilidade do produto desde sua origem e pode ser 

definida como a junção de vários sensores que coletam informações do ambiente como 

temperatura, pressão, umidade, composição gasosa, entre outros (LÓPEZ-GÓMEZ et 

al., 2014).   

 Além de fornecer uma avaliação visível sobre as condições do produto, 

embalagens inteligentes também podem contribuir para a disseminação das 

informações sobre o produto que eram normalmente restritas à órgãos de vigilância 

sanitária, que necessitavam de mais tempo para a detecção de problemas e também o 

uso de equipamentos custosos (MOHEBI; MARQUEZ, 2015). Com o uso dessas 

embalagens, a informação é transmitida desde que o produto é embalado até chegar 

nas mãos do consumidor; visualmente ou eletronicamente (por meio de códigos de barra 

ou internet, por exemplo), em qualquer momento do processo (YAM; TAKHISTOV; 

MILTZ, 2005). 

 Em se tratando de condições regulamentárias, uma comparação entre os 

Estados Unidos e a Europa observou que regulamentos estadunidenses acabam 
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permitindo que exames toxicológicos em materiais de embalagens sejam menos 

restritivos em relação à pequenas quantidades de substâncias que provavelmente não 

serão consideradas problemas de saúde pública, enquanto regulamentos europeus 

assumem que exames toxicológicos devem reunir dados de todas as substâncias, 

independentemente da quantidade. Ressaltando a  Norma 1935/2004/EC, que autoriza 

o uso de embalagens ativas e inteligentes, há requerimento de rotulagem adequada 

para rastreabilidade e disponibilização dos dados coletados às autoridades competentes 

(RESTUCCIA et al., 2010). Normas como essa já estão sendo implementadas em 

mercados de grandes potências, e as embalagens inteligentes fornecem uma grande 

vantagem em relação à rastreabilidade e facilidade de disseminação de informações. 

 As demandas dos consumidores são produtos convenientes, fáceis de preparar, 

tais como refeições “prontas para comer” ou “aqueça e coma”, produtos fáceis de abrir, 

reutilizáveis. Uma refeição “fácil de preparar” foi desenvolvida com indicador de pH 

(bromocresol, bromotimol e uma mistura de bromotimol azul e vermelho de metila) para 

monitoramento do frescor e vida-de-prateleira (KUSWANDI et al., 2011). 

 Um estudo desenvolveu um rótulo colorimétrico para a avaliação da vida útil de 

carne suína embalada e armazenada em câmaras frias, a embalagem é composta de 

polietileno tereftalato e contém o rótulo indicador sensível ao pH, com roxo de 

bromocresol, azul de bromotimol e uma mistura de azul de bromotimol e vermelho de 

metila (CHEN et al., 2019). Outro estudo em rótulos desenvolveu um sensor 

colorimétrico como etiqueta na embalagem de maçãs com o objetivo de detectar a 

maturação, à base de vermelho de metila e a mudança em basicidade pela emissão de 

aldeídos (KIM et al., 2018).  

Brizio e Prentice (2014) estudaram a aplicabilidade de um indicador fotocrômico 

de tempo-temperatura (TTI) com o objetivo de apresentar a vida útil e o histórico de 

temperatura de peito de frango desossado refrigerado. O indicador muda sua cor para 

azul conforme irradiação de luz ultravioleta e volta à cor original (sem cor) ao passo 

determinado por um fator dependente tanto do tempo quanto da temperatura. O estudo 

determinou que o indicador inteligente se mostrou eficiente em diversas condições e, 

portanto, uma ferramenta confiável para o monitoramento da cadeia de produção do 

produto. Um resumo de estudos conduzidos nessa área pode ser encontrado no Quadro 

1, indicando o composto utilizado como indicador, as condições de aplicação e os 

principais resultados. 
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 Quadro 1 – Estudos conduzidos em embalagens inteligentes. 

 

Compostos Condições Principais resultados Referência 

Óleo de cúrcuma 

e extrato de 

antocianinas em 

filme de 

quitosana 

reforçado com 

alfa- 

nanocristais de 

quitina 

Mudança de cor 

quando em 

diferentes valores 

de pH ou em gás 

amônia 

Melhor propriedades 

mecânicas e 

hidrofobicidade, com 

diminuição na 

solubilidade em água, 

sensibilidade de 

mudança de cor em 

relação ao pH. 

(FERNÁNDEZ-

MARÍN et al., 

2022) 

Antocianina da 

flor de Jacaranda 

cuspidifolia 

imobilizada em 

uma 

matriz 

biopolimérica 

composta por 

quitosana e 

álcool polivinílico. 

Sensibilidade à 

deterioração de 

alimentos em 

relação à cor 

Melhor propriedades 

mecânicas, térmicas e 

físico-químicas. Mudança 

de cor dependente do pH 

do ambiente 

(AMAREGOUDA; 

KAMANNA; 

GASTI, 2022) 

Antocianina de 

casca de pitaia 

vermelha em 

filmes de amido 

de mandioca e 

quitosana. 

Aplicação em 

embalagens para 

camarão, 

mudança de cor 

em relação ao 

frescor do 

alimento. 

Melhor flexibilidade do 

filme biopolimérico, boas 

propriedades mecânicas. 

Sensibilidade ao pH 

confirmada pela 

mudança de cor 

(ALEJANDRA 

GARCIA et al., 

2022) 

Antocianinas de 

repolho roxo em 

sistemas e 

Melhorar a vida 

útil e detectar 

alterações físico-

O uso das antocinaninas 

como indicadores 

colorimétricos 

(ABEDI-

FIROOZJAH et 

al., 2022) 



 
 
 

26 

sensores de 

embalagens 

baseadas em 

biolpolímeros. 

químicas e 

biológicas de 

alimentos 

embalados 

monitoram, de forma 

confiável, propriedades 

qualitativas de alimentos 

embalados. 

Filmes 

inteligentes à 

base de extratos 

de frutas 

vermelhas de 

várias fontes. 

Indicadores 

inteligentes de 

pH para 

monitoramento 

de frescor 

alimentício. 

Em sistemas reais, o 

monitoramento da 

deterioração de peixes e 

carnes foi validado em 

relação à mudança de 

cor dos filmes estudados. 

(NEVES et al., 

2022) 

 

3.2 CONTROLE DE QUALIDADE – VARIAÇÃO DE pH 

A alteração de pH pode ser uma forma de detectar processos de deterioração em 

um alimento. Medidas de pH podem ser usadas na indústria de suínos para diferenciar 

a qualidade do produto, associados ao envelhecimento post mortem, distribuição e/ou 

exportação (HOLMER et al., 2009). O pH está diretamente relacionado com atributos 

como cor e capacidade de retenção de água, que são características importantes na 

decisão de compra pelos consumidores (HUFF-LONERGAN et al., 2002). Carnes com 

pH acima de 5,8 estão mais propensas à deterioração microbiana, reduzindo o tempo 

de vida de prateleira (KNOX; VAN LAACK; DAVIDSON, 2008). 

Uma mudança de atmosfera, como por exemplo, embalagens à vácuo, podem 

apresentar um ambiente favorável para proliferação e interação de microrganismos e 

bactérias, promovendo a degradação e mudança no pH do alimento (GRAM et al., 

2002). A decomposição da carne pode produzir um número significativo de aminas 

orgânicas voláteis básicas, tendo como resultado o aumento do pH na atmosfera do 

produto embalado (ZHANG et al., 2019). 

Quando um determinado alimento começa a se deteriorar, pode ocorrer um 

aumento no número de microrganismos, e então é possível detectar também um 

aumento na produção de CO2. Essa produção de CO2 também pode ser associada à 

mudança de pH do produto embalado (SMOLANDER, 2003), ou seja, pode-se relacionar 

a mudança de pH ao crescimento de tais microrganismos e as respectivas reações 
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químicas que os mesmos provocam, alterando propriedades importantes como o sabor, 

consistência e segurança no consumo (YOSHIDA et al., 2014a). 

Mudanças físicas que promovem alteração de cor das carnes também podem 

ocorrer durante o armazenamento, relacionadas com alterações na forma da mioglobina 

(desoximioglobina, oximioglobina e metamioglobina), que são dependentes do tempo e 

do pH (LEDWARD, 1985). Em geral, ao aumentar o pH, ocorre um escurecimento do 

produto cárneo (maior parâmetro de cor L*). A redução enzimática e taxa maior de 

oxidação da mioglobina são  favorecidas em pH mais baixo (LEDWARD, 1985). 

O controle de pH foi utilizado para investigar o uso de suco de caju para a 

produção de dextransucrase, sendo constatado o pH de 6,5 como ideal para o 

crescimento da bactéria responsável pela síntese nessa produção (CHAGAS et al., 

2007). O pH de frutas está diretamente relacionado com sua acidez, sendo que frutas 

com menor pH consequentemente possuem mais ácido cítrico, o que é benéfico para o 

consumo humano, além de serem mais suscetíveis ao amadurecimento, aumentando a 

vida de prateleira (AMINIFARD et al., 2013). A influência do pH em vegetais foi avaliada  

em relação à conversão de clorofila em feofitina, processo que causa a descoloração do 

verde nos vegetais, levando à coloração amarelada, causando a impressão de perda de 

qualidade aos consumidores (ANDRÉS-BELLO et al., 2013). A influência do pH de 

proteínas de batatas foi avaliada pelas propriedades e solubilidade das mesmas pela 

fosforilação de proteína de batata com trimetafosfato de sódio (STMP) em diferentes 

valores de pH (MIEDZIANKA; PȨKSA, 2013).  

 

3.3 SISTEMAS DE EMBALAGENS INTELIGENTES - CONTROLE DE pH 

A combinação da embalagem inteligente com o controle de pH se torna útil 

quando este parâmetro pode indicar a deterioração do produto embalado. Os 

indicadores colorimétricos sensíveis à mudança do pH podem ser químicos sintéticos 

ou então produtos naturais extraídos de fontes de alimento (ETXABIDE; KILMARTIN; 

MATÉ, 2021). 

Diferentes sistemas de embalagens inteligentes foram estudados utilizando 

dispositivos colorimétricos de variação de pH. Um sistema de embalagem inteligente 

baseado em uma blenda de quitosana e amido de milho com um indicador colorimétrico 

proveniente de extrato de repolho roxo foi desenvolvido com o objetivo de monitorar o 
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frescor de peixes através do pH  (SILVA-PEREIRA et al., 2015). Um filme impermeável 

de PET (polietileno tereftalato) incorporando um detector de CO2 foi desenvolvido 

através de um rótulo inteligente que monitora a mudança de cor azul de bromotimol 

(BTB) e vermelho de fenol (PR), tipos sintéticos de indicador colorimétrico de pH 

(OBAIDI et al., 2022). Um estudo baseado no indicador de qualidade usando extrato de 

casca de Jamun, fruta típica da Índia que contém pigmento de antocianina, foi 

desenvolvido para monitorar hambúrgueres de frango embalados (TALUKDER et al., 

2020). O PDA (polidiacetileno) foi aplicado como indicador colorimétrico, desenvolveram 

uma membrana de PDA e manose que apresentava uma mudança de cor no filme de 

azul para vermelho, dependendo do valor de pH do ambiente (ARDILA-DIAZ; DE 

OLIVEIRA; SOARES, 2020). Pires et al. (2011) apresentaram um dispositivo de PDA 

funcional para a detecção da presença das bactérias Staphylococcus aureus e 

Eschericha coli no suco de maçã, apresentando resultados positivos quanto à mudança 

de cor do filme como confirmação da presença das bactérias. 

 Um dispositivo para indicar variação de pH foi desenvolvido a partir de uma 

matriz de complexo polieletrólito (PEC) entre quitosana e pectina, encapsulando 

antocianina, variando as proporções de quitosana e pectina, e os valores de pH das 

soluções em que seriam inseridas (MACIEL; YOSHIDA; FRANCO, 2015). Santos, Lopes 

e Yoshida (2020) desenvolveram um indicador colorimétrico capaz de identificar 

microrganismos patógenos em pele lesionada por queimaduras, em que o filme 

biopolimérico indicador com antocianina mudaria de cor de azul para vermelho quando 

em contato com superfície contaminada. 

Wu et al. (2022) apresentaram um filme de nano compósito multifuncional em que 

foram utilizados extrato de repolho roxo e matriz de pululano/quitosana. O estudo foi 

conduzido com o monitoramento da variação de pH para acompanhar o frescor do peixe  

robalo (Lateolabrax japonicas) durante o armazenamento. Um subproduto de vinícolas 

(Vinesse) foi utilizado como indicador de variação de pH e adicionado em uma matriz de 

gelatina de peixe e álcool poli vinílico (PVA) para criar rótulos de monitoramento de 

frescor (KAMER et al., 2022). Um indicador colorimétrico à base de PVA/gama 

carragenina e antocianina Centaurea arvensis foi preparado por ambos métodos de  

eletrofiação e fundição de solvente, e seu desempenho como indicador de pH foi 

avaliado (FORGHANI et al., 2022). 
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3.3.1 ANTOCIANINA 

Antocianinas fazem parte do grupo de uma classe metabólica de compostos 

flavonoides, uma subclasse de compostos fenólicos e podem ser encontradas em todos 

os tecidos de uma planta, como folhas, raízes, flores e frutos, sendo também altamente 

solúveis em água. Sua estrutura consiste em dois anéis aromáticos ligados por três 

carbonos em um heterociclo oxigenado (BUENO et al., 2012; MACIEL, 2011), a qual 

pode ser observada na Figura 1. Essa estrutura pode sofrer alterações, e com essas 

alterações, tem-se a mudança de cor, que por sua vez se dá pela adição ou subtração 

de íons de hidróxido fazendo com que haja diferentes reações dos compostos com a 

presença da luz (TALUKDER et al., 2020), o que possibilita o uso dessa substância 

como indicador colorimétrico em muitos estudos. 

 

Figura 1 – Estrutura química fundamental das antocianinas. 

 

Fonte: FRANCIS, 1989 

 

Em ambientes extremamente ácidos, a antocianina adquire cores avermelhadas, 

pois sua forma predominante é o cátion flavílio, sua estrutura básica. Em ambientes em 

que o pH varia entre 2 e 4, a forma predominante perde cátions e é denominada de 

quinoidal, apresentando a cor azulada. Em ambientes mais alcalinos, ocorre uma maior 

perda de cátions flavílios, favorecendo a hidratação da molécula e resultando em formas 

hemiacetal (sem cor) e chalcone (amarelado) (KUREK et al., 2018). É possível observar 

tais mudanças na Figura 2. 
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Figura 2 – Formas e cores das antocianinas em ambientes com diferentes pHs. 

 

Fonte: Adaptado de (FREITAS, 2019) 

 

Antocianinas possuem propriedades antioxidantes e antimicrobianas (YONG; 

LIU, 2020), que não só estão presentes no pigmento original como também em produtos 

que utilizam a antocianina transformada (ALVAREZ-SUAREZ et al., 2021). São 

pigmentos muito sensíveis à luz, sendo esta essencial para a biossíntese da 

antocianina, porém, também promove sua degradação, que pode variar dependendo da 

planta da qual foi extraída, pois são estruturas individuais (CAVALCANTI; SANTOS; 

MEIRELES, 2011). São sensíveis também à altas temperaturas e à duração do 

aquecimento, que influenciam diretamente sua estabilidade, assim como a presença de 

oxigênio, que pode acelerar a degradação da antocianina, seja por um mecanismo direto 

de oxidação ou então por meio de processos oxidativos envolvendo enzimas, presentes 

em tecidos de plantas das quais a antocianina pode ter sido extraída (ALVAREZ-

SUAREZ et al., 2021). 

A estabilidade das antocianinas tem forte relação com o grau de hidroxilação: 

quanto maior o número de grupos hidroxilas, menos estável (FRANCIS, 1989), assim 

como são menos estáveis em soluções básicas e neutras do que em soluções ácidas 

(DELGADO-VARGAS et al., 2000). Um estudo sobre a degradação da antocianina em 

altas temperaturas e diferentes níveis de oxigênio, apresentou a conclusão de que a 

biossíntese é inibida em altas temperaturas e baixos níveis de oxigênio, resultado 

atribuído à produção excessiva de acetaldeído, ou outros compostos similares, durante 

a respiração anaeróbica, consequentemente afetando outras reações metabólicas 

(REHMAN et al., 2017). 
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Yoshida et al. (2014a) usaram a antocianina no desenvolvimento de um material 

para embalagens inteligentes, no qual a antocianina desempenha o papel de indicador 

colorimétrico natural para monitorar a mudança de pH, alterando a cor do filme 

biopolimérico. O filme foi desenvolvido utilizando quitosana (concentração de 2%) e 

antocianina (concentração de 1%), apresentando redução na taxa de transmissão de 

vapor de água em relação ao filme somente com quitosana, e observaram-se estrutura 

lisa e uniforme para ambos os filmes de quitosana pura e com a adição de antocianina. 

A presença de antocianina não alterou a rigidez nem a força máxima que os filmes 

suportam antes da sua ruptura, apesar de ter diminuído significativamente os valores de 

alongamento na ruptura. A eficiência na mudança de cor foi comprovada pelo espectro 

notável de rosa para azul-esverdeado para amarelo numa faixa de valores de pH ácidos 

para neutros para básicos, respectivamente. 

 

3.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) são uma modelagem de inteligência artificial (IA) 

inspirada pelas redes neurais biológicas, que processam as informações no cérebro 

humano. As RNAs usam algoritmos como a threshold logic (lógica limite), usando 

camadas intermediárias entre a entrada e saída de informações, otimizando os pesos 

entre elas para aperfeiçoar a relação entre dados de entrada, ou input, e os dados de 

saída, ou output (SON; HEO; LEE, 2018). As camadas intermediárias possuem números 

arbitrários de neurônios, que variam de acordo com a necessidade da rede, sendo que 

redes com mais camadas intermediárias são mais eficazes, porém são mais difíceis de 

treinar. Cada neurônio possui um vetor de input e um vetor de peso para cada input que 

é conectado a ele (CHANG et al., 2018), referente à sinapse do neurônio humano. O 

aprendizado de cada neurônio da rede neural se refere ao ajuste de pesos baseado em 

um determinado número de iterações (chamadas de batch size, como se fosse uma 

batelada de dados), que se dá pelo fator viés, ou bias, atribuído a cada neurônio, 

armazenando os respectivos pesos e bias que apresentam o menor erro entre o dado 

calculado e o experimental (VALDERRAMA; FAÚNDEZ; VICENCIO, 2014; YURDAKUL; 

AKDAS, 2013). 

De acordo com Mao et al. (1996), o modelo base de um neurônio artificial foi 

proposto por McCulloch & Pitts, uma unidade threshold binária que pode ser observada 
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na Figura 3. Esse modelo é muito generalizado, com a utilização de funções de ativação, 

como funções lineares, sigmoidais ou gaussianas, ao invés de funções limite, sendo a 

função sigmoidal a mais utilizada. As funções de ativação são funções de cada neurônio 

nas camadas intermediárias que convertem o sinal de entrada para um sinal de saída 

de informação, definindo assim o comportamento do neurônio (DEMIR; KARADENIZ; 

DEMIR, 2016) 

 

Figura 3 – Modelo base de um neurônio artificial de McCulloch&Pitts. 

 

Fonte: Adaptado de (JAIN; MAO; MOHIUDDIN, 1996) 

  

Na Figura 3, "𝑥𝑛“se refere aos dados de entrada no neurônio, ”𝑤𝑛“aos pesos 

definidos para cada um desses dados e “h” é o valor consolidado dos dados de entrada 

multiplicados pelos respectivos pesos e subtraído o valor de bias, este por sua vez, 

passa pela função de ativação “u”, que produz o valor de saída do neurônio (DĘBSKA; 

GUZOWSKA-ŚWIDER, 2011). 

 A arquitetura, ou estrutura, de uma rede determina se será feedforward, em que 

os dados acompanham um andamento unidirecional de uma camada para a outra e 

apresentam apenas um conjunto de dados de output ao invés de uma sequência de 

valores para um determinado input, como pode acontecer em redes feedback/back 

propagation, ou recorrentes, em que a rede apresenta ciclos que são modificados a cada 

novo input, que por sua vez modificam os outputs que então modificam as informações 

em cada neurônio dado ao caminho inverso que seguem essas informações (MAO; 

JAIN; MOHIUDDIN, 1996). 

Assim que a estrutura é finalizada, inicia-se o treinamento da rede, onde é 

necessário um grande volume de dados que serão divididos em duas porções, a 

primeira serve para que as relações entre inputs e outputs sejam estabelecidas, feito 

isso, começa-se a validação com a porção de dados que não estava no treinamento.  
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Porém, na fase de estabelecimento de relações entre entrada e saída, pode 

ocorrer duas possibilidades: a rede realmente se adequa ao menor erro possível e se 

torna funcional para a validação e para os próximos usos; ou então a rede captura as 

próprias particularidades dos dados fornecidos ao invés de se adequar a eles, chamado 

de overfitting. Neste caso, o erro encontrado no treinamento é mínimo, gerando uma 

falsa ideia de assertividade, pois assim que é testado na validação ou quaisquer outros 

usos, esse erro sobe e torna a rede inviável (CHANG et al., 2018). Para evitar o 

overfitting, a separação dos dados entre treinamento e validação é muito utilizado, assim 

como (e muitas vezes simultaneamente) a diminuição do número de neurônios na rede 

(SIDKY; WHITMER, 2018). Pode-se ocorrer também o underfitting, onde a rede não tem 

um aprendizado adequado, deficiente da relação com a base de dados fornecida 

(MAHMOOD et al., 2021). O treinamento da rede é feito por épocas, ou seja, a rede 

processa os dados pelo número de épocas que é determinado. 

 A principal vantagem das RNAs é a capacidade de predição e adaptação; ao 

invés de usarem de artifícios programáveis, as RNAs utilizam o aprendizado por 

treinamento, o que facilita processos em que as relações entre as variáveis não são 

extensamente conhecidas, além de não precisarem de uma reprogramação e 

conseguirem executar modelos não-lineares complexos (VALDERRAMA; FAÚNDEZ; 

VICENCIO, 2014).  Mao et al. (1996) também apontaram como uma das grandes 

vantagens das RNAs a capacidade de aprender por exemplos e uma vasta coleta de 

dados, sem precisar seguir “regras” pré-determinadas por especialistas, e sim aprender 

suas próprias regras. 

 

3.4.1 Redes Neurais em Embalagens de Alimentos 

O uso de inteligência artificial na produção e transporte de produtos alimentícios 

pode melhorar de forma eficiente as operações, reduzindo custo, maximizando a 

utilização da matéria-prima e diminuindo a incidência de erro humano. Em embalagens 

de alimentos, a seleção do material pela aplicação de inteligência artificial pode 

aumentar significativamente a vida de prateleira, minimizar o custo e garantir a 

segurança e qualidade do produto (KUMAR et al., 2021). A importância da embalagem 

na cadeia produtiva de alimentos tem estimulado às indústrias buscarem métodos 

inovadores de produção, sendo que uma das etapas chaves é o controle de qualidade, 
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e a aplicação de inteligência artificial permite que este processo seja feito 

automaticamente (BANÚS et al., 2021).  

A rede neural convolucional foi utilizada para classificar e detectar anomalias no 

fechamento a quente de embalagens (MEDUS et al., 2021). A identificação de mangas 

amarronzadas internamente foi avaliada por espectroscopia de infravermelho próximo e 

visível (VISNIR) utilizando redes neurais artificiais tanto de regressão quanto de 

classificação, obtendo precisão de mais de 80% na classificação correta entre mangas 

“marrons” e “saudáveis” que confirmou o potencial de VISNIR utilizado (GABRIËLS et 

al., 2020). 

Um sistema de tecnologia de colheita de energia baseada em NFC (Near-field 

communication) foi desenvolvido conectando dois dispositivos em curta distância com o 

objetivo de compartilhar dados, geralmente através de um leitor e uma etiqueta, que 

monitora o alimento em questão de valor de pH e concentração de CO2. Além disso, um 

modelo de regressão linear foi implementado para encontrar a linha com o melhor ajuste 

para os dados coletados (NGUYEN; NGUYEN; CHUNG, 2020). 

Pestorić et al (2019) desenvolveram um modelo matemático na forma de RNA 

com o objetivo de predizer parâmetros físico-químicos de biscoitos embalados de arroz 

e trigo sarraceno sem glúten durante 6 meses de armazenamento. O estudo evidenciou 

que os parâmetros de cor foram os que mais se diferenciaram ao longo da vida de 

prateleira, indicando que os biscoitos se tornaram significativamente mais claros ao 

longo do tempo. 

Um método de reconhecimento e verificação de diversos tipos de etiquetas 

usadas no envio de produtos alimentícios foi desenvolvido através de redes neurais 

artificiais, o qual consegue detectar simultaneamente o código de barras e endereço 

contido na etiqueta, com 96% de assertividade (SUH et al., 2019). 

O algoritmo de KNN (K — Nearest Neighbors) foi usado para classificar e 

selecionar filmes ativos desenvolvidos com gelatina de peixe adicionada de óleos 

essenciais de cravo e orégano e óleo de palma, como alternativa para embalagens 

alimentícias tradicionais e não biodegradáveis (DA SILVA E SILVA et al., 2021). 

Através da aplicação de algoritmos foi possível classificar e selecionar 

embalagens biodegradáveis a partir de gelatina extraída de peixe incorporando óleo de 

palma e óleo essencial de cravo-da-índia como o melhor material, devido a sua atividade 
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antioxidante, propriedades mecânicas (tração e elongação na ruptura). Desta forma, o 

uso da inteligência artificial reduziu o número de ensaios laboratoriais (DA SILVA E 

SILVA et al., 2021). 

Ajesh Kumar et al. (2022) estudaram a otimização e caracterização de um filme 

composto à base de extrato aquoso de soja com o auxílio de uma RNA. Os filmes foram 

incorporados por cera de abelha, óleo essencial de cravo e span 20, e a rede neural foi 

utilizada para previsão do efeito que as variáveis independentes teriam em relação à 

resistência à tração, alongamento na ruptura, permeabilidade ao vapor de água, teor de 

umidade, solubilidade em água e parâmetros ópticos. A RNA apresentou um alto valor 

no coeficiente de correlação e precisão satisfatória, indicando que o modelo é adequado 

para a previsão de processamento de tais condições.  
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CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E 
MÉTODOS  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Quitosana (grau de desacetilação de 82% e Mw= 1,47x105 g/mol) da marca 

Primex (Islândia); ácido acético da marca Synth (Brasil); Antocianina (Döhler América 

Latina); ácido clorídrico (P.M 36,46 teor 40%) da marca NUCLEAR (Brasil); hidróxido de 

sódio em pérolas (P.M 40) da marca Química Moderna (Brasil) ;fosfato de sódio bibásico 

da marca Synth (Brasil); ácido cítrico da marca Synth (Brasil); carbonato de sódio da 

marca Synth (Brasil) ; cloreto de potássio da marca Synth (Brasil); ácido bórico da marca 

Synth (Brasil); biftalato de potássio da marca Synth (Brasil). 

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Obtenção de Filmes CH-ATH 

Os filmes foram preparados segundo Yoshida et al. (2014a) , quitosana (Cch, 0,5,  

1,0 e 2,0%, m/m) foi dispersa em solução aquosa de ácido acético. A quantidade de 

ácido acético foi calculada estequiometricamente de acordo com a massa e grau de 

acetilação da quitosana, para garantir a protonação dos grupos amino NH2. Então, a 

antocianina foi adicionada (Cath, 0,5, 1,0 e 2,0%, m/m). As suspensões com Cch de 0,5 

e 1,0% (m/m) foram homogeneizadas em agitador magnético “color squid white” da 

marca IKA (China) a 500 rpm a temperatura ambiente por 60 min até completa 

dissolução, enquanto suspensões com Cch=2,0% foram homogeneizadas por 60 min 

em agitador mecânico 715WS da marca Fisatom (Brasil) a 750 rpm devido à alta 

viscosidade. Alíquotas foram dispersas em suportes planos, e o filme foi seco em estufa 

de convecção forçada (Modelo TE – 394/2 Tecnal, Brasil) a 40 oC por aproximadamente 

24 h. A massa da solução aplicada no suporte plano (Placa de Petri) foi mantida 

constante. 

A nomenclatura para os filmes CH-ATH com diferentes formulações está descrita 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Nomenclatura dos filmes indicadores CH-ATH 

Cch (%) Cath (%) Filme 

0,5 0,5 C0A0 

0,5 1,0 C0A1 

0,5 2,0 C0A2 

1,0 0,5 C1A0 

1,0 1,0 C1A1 

1,0 2,0 C1A2 

2,0 0,5 C2A0 

2,0 1,0 C2A1 

2,0 2,0 C2A2 

Fonte: Autor 

 

4.2.2 Espessura 

A espessura dos filmes (µm) foi medida utilizando micrômetro manual digital (1 

µm), modelo MDC-25M (Mitutoyo, Japão). As medidas foram realizadas em cinco pontos 

diferentes em cada amostra (ABNT- NBR NM-ISO 6738, 2001). 

4.2.3 Avaliação dos parâmetros de cor em função do pH 

As soluções com diferentes valores de pH foram preparadas com água Milli-Q 

(que apresenta menor presença de íons). As soluções padrão de HCl (1mol/L- pH: 0,3) 

e NaOH (1 mol/L - pH:13,3) foram preparadas. A padronização da solução de NaOH foi 

realizada com biftalato de potássio 1 mol/L, utilizando como indicador fenolftaleína 1%, 

e em seguida foi utilizada para a padronização da solução de HCl. Essas soluções foram 

usadas para os valores de pH 1,2 (solução de HCl), 12,6 (solução de NaOH) e 11,4 

(solução diluída com proporção 1:10 da solução de NaOH). Para os valores de pH 

intermediários, foram ultilizadas soluções tampão de acordo com Morita e Assumpção 

(2007): Solução Tampão de McIlvaine (valores de pH 2,2, 3,8, 4,9, 5,9, 6,8 e 7,8), 

Solução de Kolthoff (valor de pH 9,9) e Solução tampão de ácido bórico • cloreto de 

potássio e hidróxido de sódio (valor de pH 8,9). 

Os filmes CH-ATH foram imersos por 90s nas soluções em vidro de relógio de 9 

cm de diâmetro, com 8 mL de solução cada. Os filmes retirados da solução foram 

apoiados diretamente em padrão branco para a determinação dos parâmetros de cor 
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utilizando o colorímetro portátil (Konica Minolta, CR-400, Osaka, Japão) calibrado 

usando um padrão de cor (azulejo branco).  

O instrumento foi padronizado para operar com as seguintes especificações: 

ângulo de observação de 2 ° e iluminante C. As coordenadas do espaço de cor CIE 

L*a*b foram obtidas em três posições aleatórias (SU et al., 2013).  

 

4.2.4 Solubilidade em água 

As amostras do filme foram cortadas em dimensões de 5 cm x 5 cm, secas a 40 

°C por 3 h em estufa de convecção forçada (Modelo TE – 394/2 Tecnal, Brasil), pesadas 

em balança analítica ATX 224 da marca Shimadzu do Brasil e imersas em 100 mL de 

água destilada. As amostras foram mantidas sob agitação em mesa agitadora orbital 

TE-420 (Tecnal, Brasil) por 1 h. As soluções foram filtradas em papel de filtro 

previamente seco a 110 ºC por 24 h em estufa de convecção forçada (Modelo TE – 

394/2 Tecnal, Brasil) e pesado em balança analítica ATX 224 da marca Shimadzu do 

Brasil. 

A solubilidade foi calculada segundo a Equação 1 (SOTHORNVIT; KROCHTA, 

2001), onde “S” corresponde a solubilidade do filme (%), “mi” corresponde a massa (g) 

do filme seco antes do teste, “mf” é a massa (g) do filme seco após o teste. 

 

𝑆 = [
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
]  𝑥 100        (1) 

 

4.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A avaliação da microestrutura final da matriz filmogênica foi feita na superfície 

longitudinal e área transversal de ruptura, após resfriamento com nitrogênio líquido, em 

um microscópio eletrônico de varredura 440i (LEO ElectronMicroscopy Ltda.) com 10kV 

de voltagem, 100pcA de corrente elétrica, para foco de 18mm e I prohe 2,72. Uma 

camada de ouro foi depositada sobre a amostra em um SputterCoater SC 7620 

(Polaron). 
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4.2.6 Espectroscopia por Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 Os testes foram realizados utilizando-se um espectrofotômetro IRPrestige21 da 

marca Shimadzu com acessório Atenuador Universal de Refletância Total (ATR) à 

temperatura ambiente de acordo com Rubilar et al. (2013). Os filmes foram sobrepostos 

diretamente sobre o compartimento da amostra e foram realizadas varreduras na faixa 

espectral de 650 a 4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1. Os espectros de varredura foram 

coletados em três pontos diferentes (20 varreduras em cada ponto). 

4.2.7 Propriedades Mecânicas 

  As propriedades mecânicas foram avaliadas pelo teste de tração de acordo com 

o método ASTM D882 (ASTM, 2010) utilizando-se texturômetro TexturePro CT V1.2 

(Brookfield, CT3 50K Texturometer), fixando a distância inicial de separação em 50 mm 

e a velocidade de realização do teste em 1,0 mm/s. A tensão na ruptura (Tr), o 

alongamento na ruptura ou deformação (ɛ) e o módulo de rigidez ou módulo de Young 

(E) foram calculados. Para a realização destes testes, os filmes foram acondicionados à 

temperatura ambiente em dessecador com umidade relativa controlada de 50% por 48 

h. 

4.2.8 Análises térmicas DSC e ATG/DTG 

 As análises térmicas DSC (calorimetria diferencial de varredura - Differential 

Scanning Calorimetry) e ATG (Análise Termogravimétrica) foram realizadas em 

amostras de todas as formulações dos filmes CH-ATH e em filme de quitosana puro e 

pó de antocianina pura. A análise DSC foi realizada em calorímetro diferencial de 

varredura (Shimadzu, DSC-60, Japão) em atmosfera de nitrogênio com taxa de fluxo de 

50 mL • min-1 de 25 a 450 °C, com taxa de 10 °C • min-1. A análise termogravimétrica foi 

realizada por um analisador termogravimétrico TG/DTA (Shimadzu, DTG-60H, Japão) 

em atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mL • min-1, entre 30 e 450 ° C 

com taxa de varredura de 10 °C • min-1. 
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4.2.9 Desenvolvimento dos modelos matemáticos empíricos utilizando Redes 

Neurais Artificiais  

Para o desenvolvimento das Redes Neurais Artificiais (em parceria com o 

Laboratório de Controle e Automação de Processos da Faculdade de Engenharia 

Química da UNICAMP), testes experimentais foram conduzidos para obtenção de um 

banco de dados a partir do qual um modelo empírico do comportamento dinâmico do pH 

foi investigado. O banco de dados foi composto por diferentes condições de composição 

do indicador; como a concentração de quitosana (0,5, 1 e 2%, em massa), concentração 

de antocianina (0,5, 1 e 2%, em massa) e os parâmetros de cor (L*, a*, b*), e pelo valor 

do pH medido. 

4.2.9.1 Método 1 

O banco de dados obtido foi dividido em três conjuntos para a utilização nas fases 

de treinamento, validação e teste das RNAs a serem obtidas. Foram propostos modelos 

multivariáveis neurais com arquitetura feedback de camadas múltiplas (camadas 

escondidas e uma camada de saída). A metodologia aplicada pode ser visualizada na 

Figura 4. 

As concentrações de quitosana e antocianina, e os parâmetros de cor foram 

utilizados como variáveis de entrada da RNA, enquanto visualizamos o pH com sinal de 

saída produzido pela rede, conforme esquematizado na Figura 5. Esse método é 

conhecido como regressão. 

 

Figura 4 – Esquematização da metodologia adotada. 

 

Fonte: Autor 

 

Desenvolvimento de 
filmes indicadores 

inteligentes de quitosana

Imersão em 
diferentes 

soluções de 
pH

Indicação de variação de 
cor (medições dos 

parâmetros L* a* b*)

Desenvolvimento de Rede 
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Treinamento, 
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Os critérios utilizados para a avaliação do desempenho das redes treinadas em 

regressão consistiram no cálculo do erro quadrático médio, do inglês mean square error 

(MSE) e do coeficiente de correlação (R). O MSE é a média da diferença quadrática 

entre os valores de pH calculados pela RNA (outputs) e os valores reais dos pHs 

medidos nos experimentos (aqui chamados de targets). O coeficiente de correlação 

consiste em uma medida do grau de correlação linear existente entre os outputs e os 

targets (SOLEIMANI et al., 2013). 

Durante o treinamento também é possível aplicação da estratégia de parada 

antecipada (earlystopping). Este procedimento consiste em uma forma de se evitar a 

condição de aprendizagem excessiva (sobreajuste, ou overfitting), na qual a RNA 

“decora” os padrões presentes no conjunto de treinamento ao invés de generalizá-los 

(HAYKIN, 2008). 

 

Figura 5 – Arquitetura feedback em regressão dos modelos neurais propostos. 

 

Fonte: Autor 

 

Para as etapas de treinamento, validação e teste dos modelos empíricos 

propostos um código foi desenvolvido em Python (software free), onde as seguintes 

funções foram executadas: 

i. Leitura do arquivo contendo o banco de dados; 

ii.  Normalização das variáveis para a faixa de -1 a 1; 

iii. Divisão do banco de dados para composição dos conjuntos de treinamento e 

validação (85% dos dados destinaram-se ao conjunto de treinamento, 15% compuseram 

o conjunto de validação); 
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iv. Criação da rede neural; 

v. Definição da quantidade de neurônios em cada camada, funções de ativação e 

método de treinamento; 

vi. Inicialização aleatória das matrizes de pesos e bias; 

vii. Treinamento e validação da rede criada; 

viii. Desnormalização do sinal de saída calculado; 

ix. Cálculo dos parâmetros para avaliação do desempenho da etapa de treinamento; 

x. Geração dos gráficos de acompanhamento referentes à etapa de treinamento da 

RNA; 

xi. Testes da melhor RNA obtida durante o treinamento; 

xii.  Fim do código. 

 

Para a determinação da topologia que resulte em baixos valores de MSE no teste 

e elevados coeficientes de correlação, vários testes foram realizados, nos quais 

diferentes topologias foram avaliadas, onde foram modificados o número de neurônios 

nas camadas intermediárias, além da função de ativação e número de camadas 

intermediárias, variando entre uma e duas camadas. As funções de ativação são 

funções de cada neurônio nas camadas intermediárias que convertem o sinal de entrada 

para um sinal de saída de informação, definindo assim o comportamento do neurônio 

(DEMIR; KARADENIZ; DEMIR, 2016).  

Alguns exemplos podem ser vistos na Figura 6. Resumidamente, as funções 

tangentes hiperbólica (tanh) e sigmóide são similares, porém a tanh pode apresentar 

uma melhor performance do que a sigmoide, sendo também mais utilizada em 

classificações com menor número de classes. A função ReLU é a mais amplamente 

utilizada em redes neurais artificiais, já que é provado que proporciona um treinamento 

mais rápido em comparação à outras funções (ADU et al., 2022).  

Este procedimento foi adotado para garantir que diferentes matrizes iniciais de 

pesos (aleatoriamente geradas no código implementado) e bias (zerados) sejam 

apresentadas à topologia candidata na fase de aprendizado, sendo essa uma maneira 

de evitar que o treinamento direcione a convergência destes parâmetros para um ponto 

de mínimo local na superfície de erro calculada, o que é indesejável pois compromete o 

grau de generalização dos resultados obtidos (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 
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Figura 6 – Exemplos de funções de ativação. 

 

(A)                                                                  (B) 

 

(C) 

Legenda: (A) Tangente Hiperbólica; (B) ReLU; (C) Sigmóide. 

Fonte: (ADU et al., 2022) 

 

4.2.9.2 Método 2 

Seguindo parte da metodologia adotada no Método 1, os dados foram coletados a 

partir das respostas colorimétricas dos filmes indicadores e divididos em dados de 

treinamento e teste. Porém, ao invés de utilizar um método de regressão, foi decidido 

por um método de classificação, uma alternativa que resulta em uma condição para o 

pH apresentado pelo filme inteligente, contrariamente a ter a necessidade de expressar 

o valor exato do mesmo, como ilustrado na  

 

 

Figura 7. De acordo com Debska e Guzowska-Swider (2011), a classificação 

consiste em agrupar as informações em conjuntos finitos de classes, feito pela 

comparação entre a informação nova e uma previamente conhecida. 
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Figura 7 – Arquitetura feedback em classificação dos modelos neurais propostos. 

 

Fonte: Autor 

 

As RNAs foram desenvolvidas usando as bibliotecas dedicadas Tensorflow e 

Keras do Python. O método de Adam foi utilizado como otimizador. O Keras é uma 

biblioteca Python utilizada para facilitar o desenvolvimento de modelos de aprendizado 

para estudos como este, fornecendo a possibilidade de criação de uma variedade de 

modelos utilizando as ferramentas do TensorFlow, que por sua vez, é uma das principais 

plataformas numéricas em Python relacionadas à programação de RNA. O TensorFlow 

é a plataforma mais completa e estável, em que os modelos e as métricas de 

treinamento são facilmente identificáveis. 

O banco de dados experimental foi dividido aleatoriamente em conjuntos de dados 

de treinamento e teste com 80 e 20% do conjunto original, essas porcentagens são as 

mais comumente utilizadas, baseadas em trabalhos prévios (BATISTA et al., 2021; 

BUYRUKOĞLU; BUYRUKOĞLU; TOPALCENGIZ, 2021; SOLEIMANI et al., 2013). As 

variáveis de entrada foram normalizadas na faixa de -1 e 1 para garantir modelos 

imparciais.  

Três faixas de pH foram selecionadas como rótulos para as saídas 

correspondentes a pH abaixo de 4, entre 4 e 8 e acima de 8. Essas classes foram 

escolhidas com base na importância que cada uma representa para a identificação da 

qualidade do produto embalado, sendo que produtos alimentícios frescos comumente 

apresentam valores de pH entre 4 e 8, sendo que um pH mais alcalino pode 
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desencadear um escurecimento do produto (FENNEMA, 1996). A parada antecipada foi 

introduzida durante o estágio de treinamento para evitar o overfitting do modelo, usando 

10% do conjunto de dados de treinamento após a execução da validação cruzada com 

os hiper parâmetros selecionados resumidos na Tabela 2. Utilizou-se a validação 

cruzada 10-fold para melhorar a escolha do modelo de RNA, eliminando as 

consequências normalmente encontradas da escolha aleatória. 

 

Tabela 2 – Hiper parâmetros para este problema de classificação 

Hiper parâmetros Valores 

Camadas ocultas 1 e 2 

Neurônios 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Peso de Inicialização  Identidade, aleatório normal e aleatório uniforme 

Função de ativação Tangente hiperbólica, sigmoide e ReLU 

Fonte: Autor 

 

Os critérios utilizados para a avaliação do desempenho das redes treinadas em 

classificação consistiram na precisão demonstrada pelo modelo em relação à 

classificação certa para cada classe determinada, o que é ilustrado pela matriz de 

confusão do modelo. A matriz de confusão é uma representação visual da distribuição 

das predições realizadas pelo modelo, muito útil principalmente pela fácil identificação 

de erros nas classificações. São matrizes quadradas em que a diagonal principal 

representa as predições corretas; idealmente, os demais elementos devem ser iguais a 

0 para que não haja nenhuma classificação errada (DIRI; ALBAYRAK, 2008). 

Uma vez definida a melhor rede neural artificial, o conjunto de teste foi 

implementado para definir a real capacidade de generalização e interpolação dos 

modelos desenvolvidos. Ensaios experimentais adicionais, realizados em condições 

diferentes, poderão ser realizados para comprovação da eficácia dos modelos gerados. 

 

4.2.10 Análise estatística                            

A análise estatística de diferença de médias (Teste Tukey) foi realizada utilizando 

o programa Statistica®. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 FILMES INDICADORES COLORIMÉTRICOS – CH-ATH 

 Os filmes indicadores CH-ATH foram obtidos a partir de diferentes formulações, 

variando a concentração de quitosana (Cch= 0,5, 1 e 2% m/m) e concentração de 

antocianina (Cath= 0,5, 1 e 2% m/m). O controle da espessura dos filmes foi feito pela 

dispersão de massa constante nos suportes planos de secagem. A Figura 8 apresenta 

o aspecto visual final dos filmes inteligentes indicadores de variação de pH obtidos.  

 

Figura 8 – Filmes CH-ATH com diferentes concentrações de quitosana (Cch, m/m) e 

antocianina (Cath, m/m): (a) C0A0 (Cch=0,5% e Cath=0,5%), (b) C0A1 (Cch=0,5% e 

Cath=1%), (c) C0A2 (Cch=0,5% e Cath=2%), (d) C1A0 (Cch=1% e Cath=0,5%), (e) 

C1A1 (Cch=1% e Cath=1%), (f) C1A1 (Cch=1% e Cath=2%), (g) C2A0 (Cch=2% e 

Cath=0,5%), (h) C2A1 (Cch=2% e Cath=1%), (i) C2A2 (Cch=2% e Cath=2%) 

   

          (a) C0A0 (b) C0A1 (c) C0A2 

   

(d) C1A0 (e) C1A1 (f) C1A2 

   

(g) C2A0 (h) C2A1 (i) C2A2 

 

Fonte: Autor 
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Os filmes indicadores CH-ATH apresentaram boa manuseabilidade, flexibilidade, 

e fácil retirada do suporte plano, com exceção dos filmes C0A1, C0A2 e C1A2, que em 

consequência da alta concentração de antocianina em comparação à concentração de 

quitosana, o filme se tornou mais frágil e quebradiço. Como o objetivo é que o filme 

indicador CH-ATH seja implementado apenas como um dispositivo, parte da embalagem 

(por exemplo, um visor), e não como o material de embalagem total, é importante que 

seja de boa manuseabilidade para que a aplicação em sistema real seja facilitada. 

Os filmes indicadores CH-ATH apresentaram coloração violeta, com maior 

intensidade com o aumento da Cath (Cath= 2%), verificado nas Figuras 8c, 8f e 8i. É 

possível notar que as amostras com concentração de quitosana maior que a 

concentração de antocianina (Figuras 8d, 8g e 8h) apresentaram coloração mais 

amarelada do que as com concentração igual ou maior de antocianina. Os filmes com 

menor concentração de quitosana (Cch= 0,5%, Figura 8a) apresentaram maior 

transparência e flexibilidade. 

Os limites de Cch e Cath foram definidos baseados em experimentos prévios 

(YOSHIDA et al., 2014a), garantindo a formação de uma matriz manuseável para 

prosseguir com os testes de indicação de cor. O objetivo era obter o maior número de 

amostras de filmes indicadores CH-ATH refletidos em maior número de dados coerentes 

para a criação da rede neural. A variação de três concentrações para a quitosana e 

antocianina permitiu que fosse avaliada a influência das mesmas na mudança de cor 

em relação ao pH. 

No desenvolvimento experimental de cada formulação, observou-se que a maior 

concetração de quitosana (Cch=2,0%) dificultou a formação de  suspensão homogênea, 

sendo necessário o uso de um agitador mecânico para a homogeneização da quitosana 

e antocianina. Quanto maior a concentração de quitosana, pode provocar maior a 

interação molecular entre as cadeias polméricas, e portanto aumenta a viscosidade da 

solução (MENG et al., 2020).  

Os filmes com Cath igual ou maior do que a Cch apresentaram-se com maior 

fragilidade e quebradiços, com dificuldade de retirá-los inteiros dos suportes planos. 

Essa característica pode estar associada à alta concentração de aditivo em relação à 

concentração da matriz polimérica, a incorporação da antocianina reduziu a mobilidade 

da molécula na formação da matriz tridimensional, tornando os filmes quebradiços. 
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5.1.1 Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes indicadores CH-ATH são importantes na 

aplicabilidade, para que mesmo sendo utilizado como um dispositivo que corresponde 

a uma pequena parte do material (por exemplo, um visor), devem manter as embalagens 

estruturalmente íntegras e, consequentemente, os produtos protegidos fisicamente. As 

propriedades mecânicas (Módulo de Young, tração na ruptura e elongação na ruptura) 

dos filmes indicadores CH-ATH estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Espessura média, propriedades mecânicas Módulo de Young (E), tração 

na ruptura (σr) e elongação na ruptura (εr) dos filmes indicadores CH-ATH. 

Filmes 
Espessura 

(µm) 
E (GPa) σr (Mpa) εr (%) 

C0A0 42,4 ± 3,3d 0,71 ± 0,07d 22,11 ± 2,34d 4,78 ± 0,39abc 

C0A1 50,7 ± 4,3a 0,39 ± 0,03ab 14,52 ± 0,80ab 6,15 ± 0,54c 

C0A2 * * * * 

C1A0 50,4 ± 3,7a 0,87 ± 0,09e 30,88 ± 3,05c 5,53 ± 0,58bc 

C1A1 66,2 ± 5,1b 1,16 ± 0,12c 32,12 ± 3,32c 4,39 ± 0,44ab 

C1A2 81,6 ± 5,6c 0,41 ± 0,02ab 14,71 ± 0,94ab 4,91 ± 0,46abc 

C2A0 71,7 ± 4,4b 1,27 ± 0,12c 31,43 ± 2,96c 4,19 ± 0,40a 

C2A1 80,3 ± 4,6c 0,27 ± 0,03a 14,19 ± 1,37a 18,02 ± 1,70e 

C2A2 97,7 ± 6,7e 0,48 ± 0,05b 19,25 ± 1,90bd 7,98 ± 0,73d 

*Filmes muito quebradiços, não foi possível determinar as propriedades 

a-d diferentes letras na mesma coluna significa que a médias diferem significativamente (p < 

0,05) de acordo com o teste de Tukey. 

Fonte: Autor 

 

A matriz de quitosana apresentou resistência mecânica baixa em relação à 

matrizes compostas de polímeros comerciais (DE SILVA et al., 2016; DONG et al., 

2020). Em geral, plastificantes são adicionados em alguns estudos (RODRÍGUEZ-

NÚÑEZ et al., 2014; SRINIVASA; RAMESH; THARANATHAN, 2007), visando reduzir a 

atração intermolecular e aumentar a mobilidade do biopolímero (RODRÍGUEZ-NÚÑEZ 

et al., 2014). Neste trabalho, optou-se por não fazer a adição do plastificante para manter 

a formulação padronizada em todas as condições, e também que em geral os 

plastificantes são compostos hidrofílicos, o que aumentaria a afinidade dos filmes 

indicadores CH-ATH com moléculas de água. 
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Em todas as concentrações de quitosana trabalhadas para a obtenção dos filmes 

indicadores CH-ATH, ao aumentar a concentração de ATH, observou-se a redução na 

E e σr, indicando menores valores de rigidez e resistência dos filmes. Com o aumento 

da Cath, observou-se a tendência do aumento na flexibilidade dos filmes, refletido por 

maiores valores de εr. Isto pode estar associado a característica hidrofílica da ATH, que 

pode favorecer a ligação da matriz com moléculas de água, que acaba plastificando a 

matriz polimérica (LI et al., 2021). Um estudo de comparação entre plastificantes 

hidrofílicos e hidrofóbicos confirma que biofilmes de alginato plastificados com 

componentes hidrofílicos apresentam maior flexibilidade quando comparados com 

filmes plastificados com componentes hidrofóbicos (PAIXÃO et al., 2019). 

A adição de antocianina reduziu a tensão na ruptura, ou seja, diminui a força a 

qual o material pode ser submetido antes de ceder, o que pode impactar na sua 

aplicabilidade. Li et al. (2021) encontraram resultados similares, em estudo sobre filmes 

indicadores inteligentes que foi conduzido para monitorar a degradação de leite e peixes. 

Os filmes foram formados por matriz de quitosana com adição de antocianina de tomate 

roxo; quanto maior a concentração de antocianina, menor rigidez e tração na ruptura. 

Mantendo a concentração de ATH constante, ao aumentar a Cch, observou-se 

aumento na espessura e em todas as propriedades mecânicas estudadas (E, σr, εr) 

indicando que o aumento da Cch, torna a matriz de quitosana mais rígida, resistente. 

Reduzindo a concentração de quitosana, menor o número de cadeias poliméricas, 

portanto, apresenta menor resistência à tensão (E) (KOOSHA; HAMEDI, 2019).  

Em menores Cath, a antocianina se distribuiu de forma mais homogênea na 

matriz de quitosana, compactando o filme e assim, apresentando menor espessura em 

comparação à maiores quantidades de antocianina para uma mesma concentração de 

quitosana (filmes com final “A0”). Filmes de quitosana com adição de antocianina 

provenientes de extrato de berinjela roxa apresentaram distribuição uniforme em relação 

à baixas concentrações de antocianina, enquanto filmes com maiores concentrações 

formaram matrizes mais complexas, aumentando a espessura dos filmes (YONG et al., 

2019a). 

Resultados similares foram obtidos por Yong et al. (2019a), averiguando que o 

aumento na concentração de extrato de batata doce na matriz de quitosana reduziu a 

resistência a tração e a elasticidade do filme. A adição de curcumina no filme de 
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quitosana apresentou efeito negativo na elasticidade do filme e aumentou a rigidez (LIU 

et al., 2016).  

A variação na quantidade de antocianina não apresentou mudanças significativas 

nas microestruturas dos filmes indicadores CH-ATH, mantendo a matriz coesa e 

uniforme (Figura 9). Resultados similares podem ser observados no estudo de Gasti et 

al. (2021), no qual a matriz de quitosana foi integrada com antocianina de fruta 

Phyllanthus reticulatus madura e também apresentou a formação de matrizes coesas e 

homogêneas. O mesmo foi obtido por Yong et al. (2019b), enquanto todas as amostras 

apresentaram matriz uniforme, os filmes com uma porcentagem maior de extrato de 

batata doce de polpa roxa apresentaram aspecto mais amorfo devido à presença do 

aditivo. 

Figura 9 – Imagens dos filmes indicadores CH-ATH obtidas por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV): (a) C0A0 (Cch=0,5% e Cath=0,5%), (b) C0A1 (Cch=0,5% e Cath=1%), 

(c) C1A0 (Cch=1% e Cath=0,5%), (d) C1A1 (Cch=1% e Cath=1%), (e) C1A1 (Cch=1% e 

Cath=2%), (f) C2A0 (Cch=2% e Cath=0,5%), (g) C2A1 (Cch=2% e Cath=1%), (h) C2A2 (Cch=2% 

e Cath=2%) 

  

 

(a) C0A0 (b) C0A1  

   

(c) C1A0 (d) C1A1 (e) C1A2 

   
(f) C2A0 (g) C2A1 (h) C2A2 

 

Fonte: Autor 
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O aspecto mais amorfo pode estar associado a um menor número  ligações inter 

e intramoleculares na matriz polimérica devido ao alto teor de aditivo (GUO et al., 2022). 

Este mesmo fenômeno ocorreu com o filme C0A2, que se caracterizou por alta 

fragilidade, ao ser manuseado para o preparo da amostra apresentou-se altamente 

quebradiço e, portanto, sem a possibilidade de realizar fratura criogênica para a análise 

de MEV e no preparo para as medidas das propriedades mecânicas. 

Os filmes CH-ATH apresentaram matriz coesa, uniforme e com propriedades de 

resistência e rigidez que poderiam ser uma alternativa para aplicação como dispositivos 

com pequena área de exposição nos materiais de embalagens, buscando manter a 

integridade do próprio durante a maquinabilidade e tempo de armazenamento. 

 

5.1.2 Solubilidade em água 

A solubilidade em água dos filmes CH-ATH é uma propriedade importante para 

aplicar o material em sistema real, pois determina a integridade e resistência em contato 

com água, o que pode ser decisivo em embalagens de alimentos.  

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados da solubilidade em água dos 

filmes indicadores CH-ATH. Os filmes C1A0 (Cch=1,0% e Cath=0,5%) apresentaram 14 

± 2% de solubilidade em água, considerado um valor baixo para filmes de polímeros 

naturais. Os filmes com menor concentração de quitosana (0,5%, em massa, C0) 

apresentaram menores valores de solubilidade em água, quando comparado com as 

outras formulações. Este resultado pode estar associado à interação entre moléculas de 

antocianina e o grupo amino presente na quitosana, limitando a interação da quitosana 

com moléculas de água. Essa situação se intensifica por haver uma quantidade pequena 

para a formação da matriz de quitosana (YONG et al., 2019a). Os filmes C2 são os mais 

solúveis, que pode estar associado à característica hidrofílica da quitosana (EBRAHIMI 

TIRTASHI et al., 2019). Efeitos similares foram obtidos por (AZLIM et al., 2022), sendo 

que para melhor compreensão das interações citadas, novos ensaios devem ser 

realizados. 
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Tabela 4 – Solubilidade em água dos filmes indicadores 

Filme Solubilidade (%) 

C0A0        31  ±  7ab 

C0A1        20  ±  4cd 

C0A2        26  ±  15bcd 

C1A0        14  ±  2d 

C1A1        42  ±  4ab 

C1A2        37  ±  3abc 

C2A0        36  ±  6abc 

C2A1        48  ±  2a 

C2A2        45  ±  3a 

a-d – letras diferentes na mesma coluna significa que a médias diferem significativamente 

(p < 0,05) de acordo com o teste de Tukey. 

Fonte: Autor 

 

 A interação da quitosana com a antocianina é um fator importante para a 

solubilidade do filme indicador, no estudo de Duan et al. (2022) foi possível observar o 

mesmo resultado, em que os filmes com maior quantidade de antocianina acabaram por 

favorecer os espaços entre os componentes da matriz de quitosana, aumentando a 

afinidade do filme com a água.  

 Ezati e Rhim (2020) estudaram um indicador colorimétrico baseado em uma 

matriz de quitosana-celulose com a adição de alizarina, o que resultou numa 

solubilidade menor quando comparada ao filme sem a alizarina, indicando baixa 

afinidade da mesma com a água. De acordo com os autores, filmes que têm como 

objetivo servirem de embalgens ativas e inteligentes, devem apresentar mínima 

solubilidade, porém, como estamos estudando aqui que apenas parte da embalagem 

seria composta dos filmes CH-ATH, a solubilidade máxima representada por 48  ±  2 % 

ainda pode ser considerada para embalar alimentos sólidos e exibir boas propriedades. 

 Di Giuseppe et al. (2022) estudaram a aplicação de filmes ativos à base de 

quitosana, caseinato de sódio e óleo essencial de alecrim em diversos alimentos, como 

frutas, legumas e produtos lácteos e carnes, fazendo com que a solubilidade fosse 

testada em diferentes valores de pH. A conclusão foi que a composição do filme 

influencia a solubilidade, e a presença do óleo essencial foi significativo somente para 

pH=8, e as amostras apresentaram média de 30% de solubilidade para o restante dos 

valores de pH. 
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 Como já mencionado, a solubilidade em água é uma caracteristica importante na 

aplicação como dispositivo de material em contato com produtos alimenticios, que em 

geral, apresentam alta atividade de água (alto teor de água livre). O filme C1A0 

apresentou a menor solubilidade em água (14%), e estudos de formulação, como adição 

de um composto hidrofóbico poderia tentar reduzir este valor, para aumentar a vida útil 

do material. 

 

5.1.3 Análises Térmicas DSC e TG/ATG 

Filmes poliméricos são suscetíveis à mudança de temperatura, por isso é 

importante que seu comportamento seja estudado pela caracterização de suas 

propriedades térmicas para que a aplicabilidade seja comprovada em diferentes tipos 

de alimento e armazenamento, além de compreender os limites dentro de suas 

aplicações. 

Os resultados da análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC) das 

amostras de filmes indicadores CH-ATH em comparação ao filme de quitosana puro 

(CH) estão apresentados nas Figuras 10(a), 10(b), 10(c), e os resultados dos filmes 

indicadores CH-ATH com diferentes concentrações de quitosana e contendo 2% de 

antocianina (filmes com A2) em comparação à antocianina pura (ATH) estão 

apresentados na Figura 10(d). 

 

Figura 10 – Calorimetria diferencial de varredura (DSC) para as amostras de filmes de 

quitosana pura (CH) e filmes indicadores CH-ATH (a) 0,5% de quitosana - C0, (b) 1,0% 

de quitosana -C1, (c) 2,0% de quitosana – C2, (d) 2,0% de ATH. 

 
(a)                                                           (b) 
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(c)                                                          (d) 

Fonte: Autor 

 

Para melhor visualização de picos e comparação entre as diferentes formulações 

dos filmes CH-ATH, somente as análises em relação à concentração de quitosana estão 

apresentadas na Figura 10, em comparação ao filme de quitosana pura (CH) e análises 

em relação à concentração de 2% de antocianina (filmes com A2) em comparação à 

antocianina pura (ATH). Os resultados de todas as formulações podem ser verificados  

no Apêndice II. 

Os picos endotérmicos representam a evaporação da água presente no filme, 

observado a 65ºC para o filme de quitosana, e 60ºC para a antocianina (em pó). E os 

picos exotérmicos, representando a degradação do grupo amina presente na quitosana 

(GUINESI; CAVALHEIRO, 2006) a 296ºC. As temperaturas de picos estão descritas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Temperaturas de picos endotérmicos e exotérmicos na análise de DSC. 

Picos Temperaturas (°C) 

 C0A0 C0A1 C0A2 C1A0 C1A1 C1A2 

Endotérmico 61,66 50,37 53,69 48,84 76,10 55,00 

Exotérmico 285,84 284,29 294,76 281,96 288,29 296,38 

 C2A0 C2A1 C2A2 CH ATH  

Endotérmico 70,23 67,53 63,59 64,88 59,75  

Exotérmico 285,06 281,52 285,28 296,12 450,70  

Fonte: Autor 
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A variação da concentração de antocianina influenciou na amplitude dos picos 

apresentados em relação à linha base, sendo que amostras com A2 (Cath=2,0%, em 

massa) apresentaram picos endotérmicos mais largos em relação aos filmes A0 

(Cath=0,5%, em massa), indicando maior estabilidade térmica para filmes com 

antocianina se comparadas ao filme somente com quitosana. Resultados similares 

forma verificados por (ZHENG et al., 2022). Isso pode estar relacionado com a interação 

molecular entre a antocianina e a matriz de quitosana, que requer maior energia térmica 

durante o processo de degradação (GUO et al., 2022), o que é facilmente observado na 

Figura 10(d), em que os filmes com 2% de antocianina apresentaram comportamento 

mais similar à degradação da antocianina se comparados ao filme somente com 

quitosana. 

Os picos de quitosana pura podem estar associados a desacetilação da estrutura 

química e decomposição da cadeia principal, em que o equilíbrio de balanço entre os 

processos de decomposição térmica da quitosana e a volatilização dos subprodutos 

definem se os picos são detectados como endo ou exotérmicos (ALMEIDA et al., 2010). 

É possível observar que filmes com a mesma Cath e diferentes Cch (Figura 10(d)) 

apresentaram comportamentos similares, o que pode ser atribuído à tendência de curva 

calorimétrica proposta pela quitosana. Filmes C0A0, C0A1 e C0A2 apresentaram 

comportamentos similares entre si, sendo possível observar que o aumento Cath 

diminuiu a extensão dos picos, atenuando principalmente os picos exotérmicos. O 

mesmo pode ser notado para os filmes C1 (Cch=1,0%, em massa), porém com menos 

variação. No caso dos filmes C2 (Cch=2,0%, em massa), o comportamento das curvas 

foi ainda mais similar entre si, sendo que o filme C2A0 (Cch=2,0%; Cath=0,5%) 

apresentou um fluxo de calor mais baixo em comparação aos outros por conta da baixa 

Cath em relação à Cch. 

 Os termogramas do comportamento da degradação térmica dos filmes 

indicadores CH-ATH estão apresentados na Figura 11. Novamente para melhor 

visualização dos picos e comparação entre as diferentes formulações dos filmes 

indicadores CH-ATH, somente as análises em relação à concentração de quitosana em 

comparação ao filme de quitosana pura (CH) e suas respectivas derivadas (DrTGA) 

podem ser verificadas nas Figuras 11(a) a 11(f), e as análises em relação à 

concentração de 2% de antocianina (filmes com A2) em comparação à antocianina pura 
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(ATH) nas Figura 11(g) e 11(h). Todos os resultados podem ser verificados no Apêndice 

III. 

 

Figura 11 – Termogramas dos filmes indicadores CH-ATH: (a) 0,5% de quitosana – C0, 

(c) 1,0% de quitosana – C1, (e) 2,0% de quitosana – C2, (g) 2,0% de antocianina e as 

curvas derivadas (b) 0,5% de quitosana – C0, (d) 1,0% de quitosana – C1, (f) 2,0% de 

quitosana – C2, (h) 2,0% de antocianina. 

 

 
(a)                                                     (b) 

 

 
(c)                                                            (d)                                                               
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    (e)                                                               (f) 

 
    (g)                                                              (h) 

 
 

 
(i)                                                         (j) 

Fonte: Autor 

 
Um primeiro evento pode ser observado até aproximadamente 30°C, 

representando o equilíbrio do filme indicador CH-ATH com as condições do ambiente. 
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A partir deste, podem ser distinguidos três estágios diferentes. O primeiro estágio, até 

aproximadamente 150°C, indica a evaporação de umidade na superfície do filme, assim 

como a evaporação do elementos voláteis como o ácido acético (CONTINI et al., 2022; 

YOSHIDA et al., 2014a). Nesse estágio, complementando com a Tabela 6, podemos 

assumir que a adição de antocianina auxiliou na diminuição da perda de massa. A 

antocianina, quando em concentração adequada, aumenta a estabilidade térmica dos 

filmes de quitosana (GHARANJIG et al., 2022) 

Para o segundo estágio, entre aproximadamente 200 e 300°C, há grande perda 

de massa, podendo estar relacionado à decomposição das unidades de amina na 

quitosana (LOZANO-NAVARRO et al., 2018), observa-se um pico maior presente em 

todas as análises derivadas (DTG). Em comparação com a antocianina pura 

apresentado na Figura 11(h), a matriz de quitosana retardou a sua degradação, o que 

pode ser associado com a complexidade da matriz polimérica. 

O terceiro estágio, após 300ºC, corresponde à degradação dos anéis piranos e 

carbonos residuais presentes na quitosana (MOUSSOUT et al., 2016). Em relação ao 

evidenciado na Tabela 6, uma diferença significativa entre a perda de massa das 

diferentes formulações se encontra somente no primeiro estágio, já que em 300°C, a 

perda de massa é praticamente a mesma para todos os filmes, sustentado pela perda 

de massa total, também sem grandes diferenças. Resultados similares foram obtidos 

por (KOOSHA; HAMEDI, 2019) 

 
Tabela 6 – Perda de massa (%) dos filmes CH-ATH em relação à temperatura 

 Perda de massa (%) 
 100oC 200 oC 300 oC 400 oC TOTAL 

C0A0 10,31 5,63 22,04 15,88 53,86 

C0A1 8,11 5,24 21,11 16,96 51,42 

C0A2 5,63 7,74 21,22 15,30 49,89 

C1A0 8,77 3,93 22,64 17,12 52,47 

C1A1 6,41 7,30 22,33 15,07 51,10 

C1A2 5,83 7,02 21,61 16,22 50,68 

C2A0 6,40 6,01 23,81 16,06 52,28 

C2A1 3,46 9,11 24,98 15,03 52,58 

C2A2 4,21 8,59 22,94 15,38 51,13 

CH 8,74 3,88 24,29 18,58 55,49 

ATH 5,51 5,74 22,86 21,61 55,72 
Fonte: Autor 
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É possível observar nas Figuras 11(g) e 11(h) que os filmes indicadores CH-ATH 

com maior quantidade de antocianina (A2, Cath=2,0%), apresentaram curvas de perda 

de massa e derivada mais similares a da antocianina pura do que do filme de quitosana. 

Enquanto filmes com a menor quantidade de antocianina (A0, Cath=0,5% e A1, 

Cath=1,0%) apresentaram curvas mais parecidas com as do filme de quitosana, 

indicando a influência da macromolécula no processo de degradação do filme indicador. 

Todos os filmes indicadores CH-ATH apresentaram estabilidade térmica até 

100ºC, o que favorece a aplicação do filme indicador na indústria alimentícia (SILVA-

PEREIRA et al., 2015). 

 

5.1.4 FTir 

A espectroscopia de infravermelho (FTir) demonstra similaridade entre os 

padrões, indicando a similaridade na estrutura dos filmes indicadores (Figura 12). O 

aspecto encontrado na análise FTir não alterou com a adição de antocianina no filme de 

quitosana, como podemos comparar com a Figura 12(c). Por volta de 3280 cm-1 é 

possível notar o alargamento do pico nos filmes indicadores em comparação com os 

filmes de quitosana pura, o que foi atribuído ao aumento de número de grupos de 

hidroxila presente na antocianina (YONG et al., 2019a). 

A Figura 12(b) representa o filme C1A0 para melhor visualização. Em 3280 cm-1 

há uma possível indicação de interação molecular entre a quitosana e a antocianina no 

grupo OH presente em ambos os componentes (AZLIM et al., 2022). No comprimento 

de 1566 cm-1, o pico demonstra a interação entre os fenólicos da antocianina e os 

amidogênios (NH2) da quitosana (ZENG et al., 2021), assim como o alongamento das 

ligações C=O no grupo amida (amida I) das unidades acetiladas de quitosana (MACIEL; 

YOSHIDA; FRANCO, 2015); em seguida, o pico de flexão NH da quitosana no 

comprimento 1380 cm-1. Por último, temos a extensão da ligação C=C nos componentes 

flavonoides e anel pirano da antocianina. A presença desses anéis aromáticos confirma 

a fixação da antocianina no filme indicador, possivelmente pelas ligações de hidrogênio 

(GUO et al., 2022). Os resultados descritos e apresentados na Tabela 7, estão de acordo 

com o encontrado na literatura (GAO et al., 2021; ZHENG et al., 2022). 
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Figura 12 – Espectrogramas de FTir dos filmes: (a) filmes indicadores CH-ATH, (b) 

filme C1A0 (Cch=1,0%; Cath=0,5%), (c) ATH- antocianina em pó e CH- filme de 

quitosana pura. 

 
                                      (a)                                                          (b) 

 
(c) 

Fonte: Autor 

 

Tabela 7 – Tabela de atribuição FTir dos filmes indicadores CH-ATH. 

Frequência (cm-¹) Grupos 

3280 Grupo OH (ATH e CH) 

1566 Ligações C=O (CH) 

1380 Flexão NH (CH) 

1018 Ligação C=C (ATH) 
Fonte: Autor 

5.1.5 Eficiência do filme indicador colorimétrico  

Os filmes indicadores CH-ATH foram avaliados quanto a eficiência em inidcar a 

variação de cor em função do pH. Os filmes foram imersos em soluções de diferentes 
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valores de pH abrangendo a faixa ampla de pH (1,20 a 12,58), desde ácido a básico. A 

imersão dos filmes nas soluções de pHs foi fixada no tempo de 90 s, em seguida os 

parâmetros de cor (L*, a*, b*) foram imediatamente medidos. Em cada filme foram 

tomadas em média três medidas de cor, criando uma ampla rede de dados com os 

parâmetros de cor L*, a*, b*. A Figura 13 apresenta os resultados da média dos valores 

dos parâmetros de cor para os diferentes filmes indicadores CH-ATH com Cch  de 0,5% 

contendo diferentes Cath (0,5, 1 e 2%) após imersão em soluções com diferentes 

valores de pH. A Figura 14 e a Figura 15 apresentam os resultados dos parâmetros de 

cor  para os filmes inidcadores contendo Cch de 1 e 2%, respectivamente. 

 

Figura 13 – Valores dos parâmetros de cor (L*, a*, b*) dos filmes indicadores CH-ATH 

de Cch = 0,5% contendo diferentes Cath (a) 0,5, (b) 1,0 e (c) 2,0 % após imersão em 

soluções com diferentes valores de pH. 

 

(a)  

 

(b)  



 
 
 

64 

 

(c) 

Fonte: Autor 

 

Figura 14 – Valores dos parâmetros de cor (L*, a*, b*) dos filmes CH-ATH de Cch = 

1% contendo diferentes Cath (a) 0,5, (b) 1,0 e (c) 2,0 % após imersão em soluções 

com diferentes valores de pH. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Fonte: Autor 
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Figura 15 – Valores dos parâmetros de cor (L*, a*, b*) dos filmes CH-ATH de Cch = 

2% contendo diferentes Cath (a) 0,5, (b) 1,0 e (c) 2,0.

 

(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

Fonte: Autor 

O parâmetro L* refere-se à luminosidade com variação do preto (L*=0) ao branco 

(L*=100), o parâmetro a* refere-se medida no eixo verde (a*= -60)  ao vermelho (a* = 

+60), e o parâmetro b*, refere-se a medida no eixo azul (b*=-60) ao amarelo (b* = +60), 

(TAKATSUI, 2011). É possível notar que em meios mais alcalinos, os filmes acabam 

retendo mais luz e apresentam os valores de b* significativamente tendendo à valores 

de croma amarela. Já os maiores valores de a* e L* se encontram para os filmes em 

meio extremamente ácido, apresentando forte e iluminada cor vermelha.  

Os filmes CH-ATH apresentaram rápida mudança de cor (média de 30 s) quando 

imersos na solução de pH, sendo que quando retirados do contato com a solução de 

imersão, não retornavam à cor original. A mudança de cor dos filmes CH-ATH após 

imersão nas soluções de diferentes valores de pH foi verificada visualmente, 

apresentando um exemplo das imagens da formulação C0A0, Cch = 0,5% e Cath = 0,5% 

na Figura 16.  

. 
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Figura 16 – Imagens de variação de cor visual dos filmes CH-ATH C0A0 (Cch = 0,5% 

e Cath = 0,5%), após imersão em soluções de diferentes valores de pH (a-k). 

    

(a) 1,2 (b) 2,2 (c) 3,8 (d) 4,9 

    

(e) 5,9 (f) 6,8 (g) 7,8 (h) 8,9 

   

 

(i) 9,9 (j) 11,4 (k) 12,6  

Fonte: Autor 

 

Após a imersão nas soluções com diferentes valores de pH, os filmes 

intumesceram, e ao retirá-los, foram ocasionadas dobras não intencionais. Isso se 

intensificou nos filmes com menor Cch. A quitosana apresenta característica hidrofílica, 

apresentando afinidade por moléculas de água, que penetram na matriz polimérica e 

dissolvem os componentes hidrofílicos, tornando o filme mais fragilizado (AFONSO et 

al., 2019).  

As soluções que mais apresentaram mudança de cor foram as de valores 

extremos de pH (tanto ácido quanto básico), mas como o filme indicador CH-ATH imerso 

nessas soluções também apresentaram cores bem distintas, é possível concluir que não 

houve perda significativa de antocianina para a solução após a imersão.  

Observando as imagens podemos concluir que para a faixa de valor de pH 1 a 5, 

as amostras apresentaram cor rósea-avermelhada, para a faixa de pH 6 a 10, as 
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amostras apresentaram tons azul-esverdeados, passando para a cor amarelada na faixa 

mais alcalina. É importante que a variação de cores na faixa de valores de pH de 4 a 7 

seja de fácil visualização pois é nessa faixa que temos a diferenciação de um alimento 

fresco para um em começo de deterioração em uma situação real (KUREK et al., 2018).  

Yoshida et al. (2014a) obtiveram resultados similares em que filmes inteligentes 

de quitosana e antocianina foram imersos em soluções tampão para valores de pH de 

2 a 13, passando da cor rosada à azul-esverdeada para finalmente ao amarelo. 

Quanto ao aspecto visual observado, nas formulações com menor Cath, a 

mudança de cor foi mais rápida e visível, o que pode estar associado à cor inicial do 

filme antes da imersão nas soluções, pois os filmes com menos antocianina 

apresentaram maior transparência. A Cch não influenciou a velocidade ou 

expressividade (visibilidade) da mudança de cor. Filmes com maior Cath em relação à 

Cch apresentaram variação de cor menos visíveis, que foi associado à concentração 

maior de ATH, que promoveu maior escurecimento do filme indicador, reduzindo a 

reflexão da luz visual (TAKATSUI, 2011), consequentemente diminuindo a variação de 

cor à olho nu.  

Resultados similares foram obtidos por Yong et al. (2019b), em que a 

comparação de filmes de quitosana com adição de extrato de batata doce como 

indicador colorimétrico, com filmes de quitosana puros, apresentou grande variação de 

valores de a* e b*, e valores de L* menores para os filmes com extrato, ou seja, filmes 

mais escuros. Outra explicação pode ser que pelo excesso de antocianina, não há boa 

interação entre a matriz polimérica e o aditivo, afetando a sensibilidade da antocianina 

para mudanças no pH (SILVA-PEREIRA et al., 2015). 

A visível variação entre os valores dos parâmetros indica a veracidade da 

mudança de cor dos filmes em relação ao ambiente com diferentes valores de pH. 

Outros estudos com filmes inteligentes para detecção de variação de pH obtiveram 

resultados semelhantes; Kurek et. al. (KUREK et al., 2018) estudaram um filme de 

quitosana com adição de extratos de bagaço de mirtilo e amora, sendo que as mudanças 

de cor apresentadas foram visíveis e significativas com a mudança de pH; Ma et al. 

(2017) estudaram um filme de quitosana com um subproduto da produção de vinho 

branco, a casca de Vitis amurensis, e à medida que o pH da solução foi aumentado de 

3 para 7, a cor do filme mudou de rosa para verde-amarelo. 
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Todos os resultados dos parâmetros de cor (L*, a*, b*) em função dos diferentes 

valores de pH foram utilizados para o treinamento das redes Neurais, com a variação 

da Cch e Cath. Mesmo que as propriedades finais obtidas não tenham sido adequadas 

para uma aplicação em sistema real, o objetivo era adquirir o maior número de dados 

dos filmes indicadores para serem aplicados na próxima etapa. 

 

5.2 REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 A RNA deste projeto foi desenvolvida pelo programa Python, no ambiente de 

desenvolvimento “Spyder”, com parceria com o Laboratório de Controle e Automação 

de Processos da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP.  

Primeiramente, foi utilizado o Método 1, que consistiu em um modelo de 

regressão, portanto os parâmetros de entrada utilizados foram: concentração de 

quitosana (C_ch), concentração de antocianina (C_ath), e os parâmetros de cor (L, a, 

b); enquanto o parâmetro de saída foi o valor de pH (pH). 

Para que fosse identificado qual o melhor modelo de rede, foram feitos vários 

testes que envolviam mudanças no número de camadas intermediárias, no número de 

neurônios de cada camada, no tipo de função de ativação, no número de épocas e 

técnicas para evitar o overfitting. No modelo também foi definido que 15% dos dados 

fornecidos foram utilizados na fase de testes. A função de ativação foi determinada por 

tentativa múltipla dentre as mais usuais; sigmóide, tangente hiberbólica (“tanh”) e 

unidade linear retificada (“ReLU”), levando à função “ReLU” fornecendo o menor MSE 

de teste. Duas camadas foram definidas pela quantidade de dados para treinamento. 

O número de neurônios foi definido por tentativa e erro, sendo o que mais se 

aproximou do nosso objetivo foi 40 neurônios na primeira camada oculta e 30 neurônios 

na segunda, mostrando baixo MSE de teste e o maior R², alcançando os dois critérios 

utilizados para este estudo. Os dados de alguns modelos realizados, buscando o 

melhor, se encontram na Tabela 8. 

.  
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Tabela 8 – Modelos testados 

Situação Neurônios Neurônios 2 MSE teste 

1 10 5 0,1444 

2 40 30 0,1291 

3 90 80 0,1189 

Fonte: Autor 

 

Figura 17 está ilustrada a comparação entre os valores reais obtidos 

experimentalmente e os preditos pela rede neural. Como é possível observar, as 

predições conseguem simular a tendência dos dados experimentais, porém, apresenta 

a diferença considerável entre os valores reais e preditos, obtendo-se baixo R² (0,684), 

além da distribuição irregular dos dados. Rocabruno-Valdés et al. (2019) utilizaram 

esses mesmos critérios para identificar qual modelo é o mais adequado, tendendo à 

escolher aquele em que determinado número de neurônios apresentasse o maior R² 

(em que o menor número considerado era aproximadamente 0,84) e o menor MSE. 

Ketabchi et al. (2017) apresentaram métodos semelhantes. 

 

Figura 17 – Gráfico de comparação entre curva de ajuste e curva ideal. 

 

Fonte: Autor 

 

 Os resultados demonstrados pelo método de regressão não foram satisfatórios, 

já que apresentaram valores relativamente altos de MSE e R² muito baixo (0,684). Por 

essa razão, uma mudança de estratégia da rede neural foi necessária, para um modelo 
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de classificação. Esse modelo permitiu que os dados fossem distribuídos em valores 

mais abrangentes, facilitando sua previsão pela RNA e mantendo os objetivos do 

projeto. 

Para o método de classificação, foram utilizados como parâmetros de entrada: 

concentração de quitosana (C_ch), concentração de antocianina (C_ath), e os 

parâmetros de cor (L, a, b); enquanto o parâmetro de saída foi a classe de pH (pH < 4, 

4 < pH < 8, pH > 8). 

A seleção destas faixas de pH foi baseada no potencial de aplicação do 

dispositivo em embalagens de alimentos, uma vez que os valores de pH dos produtos 

alimentícios se encontram na faixa mais abrangente (4 < pH < 8). É importante 

mencionar que a maioria dos alimentos se encontra na faixa de pH ácido até pH neutro, 

podendo ser classificadas em categorias como alto-ácido (pH = 3,7), ácido  (pH entre 

3,7 e 4,6), médio-ácido (pH entre 4,6 e 5,3) e baixo-ácido (pH acima de 5,3) 

(KARASTOGIANNI; GIROUSI; SOTIROPOULOS, 2015). 

A base de dados utilizada para a validação cruzada consiste nos valores de pH 

de 1,2, 3,8, 5,9, 7,8, 9,9 e 12,6 somente, devido ao problema em que alguns filmes 

imersos nas soluções de diferentes valores de pH apresentaram cores muito 

semelhantes entre si, o que dificultou a identificação visual de a que classe pertenciam. 

Um problema similar foi encontrado em um estudo de classificação de pêssegos (AL-

SAIF et al., 2021), em que cores similares entre espécies diferentes dificultou a 

classificação dos mesmos, portanto, neste estudo foi observado um treinamento de 

melhor qualidade da rede neural, consequentemente demonstrando melhores 

resultados de previsão. Vários modelos foram gerados envolvendo mudanças no 

número de camadas ocultas (1 ou 2), número de neurônios (10 a 100), inicialização do 

peso (identidade, normal aleatório e uniforme aleatório) e função de ativação (tangente 

hiperbólica "tanh", retificada unidade linear "ReLU" e sigmóide). A Tabela 9 representa 

a definição da melhor arquitetura de RNA, utilizando validação cruzada, em relação à 

média de precisão.  
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Tabela 9 – Melhores modelos após utilização da validação cruzada. 

Camadas 

Ocultas 
Neurônios Neurônios 2 Inicialização 

Função de 

ativação 

Média de 

precisão 

2 80 20 Aleatório normal tanh 0,62 

2 100 20 Aleatório uniforme tanh 0,61 

2 80 30 Aleatório normal tanh 0,60 

2 70 20 Aleatório normal tanh 0,60 

2 100 40 Aleatório normal tanh 0,60 

2 90 20 Aleatório uniforme tanh 0,60 

2 80 30 Aleatório uniforme tanh 0,59 

2 80 20 Aleatório normal tanh 0,59 

2 100 40 Aleatório uniforme tanh 0,59 

2 60 40 Aleatório uniforme tanh 0,59 

Fonte: Autor 

Como é possível observar, o primeiro modelo apresentou a maior média de 

precisão (0,62), sendo então definido como a melhor arquitetura de rede. Após o 

treinamento, foram obtidos os dados de performance de RNA apresentados a seguir, no 

qual a precisão de treinamento se encontra em 79% e a Figura 18 representa a matriz 

de confusão de tal modelo. 

Figura 18 – Matriz de confusão do melhor modelo apresentado 
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Fonte: Autor 

 

A precisão atingida para a classificação para a primeira e segunda classes foi 

superior a 80%, enquanto a classe "pH > 8" foi erroneamente classificada como a classe 

"4 < pH < 8" a uma taxa máxima de 27%. Essa classificação incorreta pode resultar de 

parâmetros de cor semelhantes (entradas L*, a*, b*) dos filmes inteligentes imersos em 

soluções de valores de pH mais próximos das limitações das duas últimas classes 

(valores de pH de 7 a 9). As classes anteriores mostraram resultados mais precisos 

devido a mudanças de cor mais significativas nos filmes indicadores CH-ATH e, 

consequentemente, parâmetros de cor distintos, permitindo que a rede distinga as faixas 

de pH com mais eficiência.  

Devido à precisão de teste relativamente baixa do modelo (79%) e à taxa de 

classificação errônea favorável da terceira classe, algoritmos de classificação como 

árvores de decisão e máquinas de vetor de suporte podem ser testados futuramente 

como continuação deste estudo para obter melhores modelos de classificação de pH. 

Uma melhora no banco de dados para que favoreçam mais este estudo, como dados 

mais distintos entre os parâmetros de cor de cada pH apresentado e o aumento de 

dados na faixa mais interessante de valores de pH, também pode aprimorar os 

resultados obtidos, já que o aumento de dados faz com que a rede tenha um melhor 

treinamento e consequentemente, mais assertividade no modelo. 

Segundo Kumar et al. (2021), para aplicação da inteligência artificial em 

embalagens de alimentos, é necessário uma grande quantidade de dados para o 

treinamento e performance da rede neural.  
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6 CONCLUSÕES  

 

 Os filmes inteligentes de quitosana com adição do indicador colorimétrico natural 

antocianina foram obtidos variando a concentração de quitosana e de antocianina. 

Filmes com maiores quantidade de antocianina (2,0%, em massa) se apresentaram 

mais quebradiços e de difícil manuseio, porém o restante dos filmes indicadores CH-

ATH tem potencial para se tornarem parte de embalagens como visores para as 

condições dos produtos embalados, já que apresentaram visível e estável mudança de 

cor em ambientes com diferentes pH. 

 Filmes CH-ATH com as melhores propriedades mecânicas, ou seja, mais rígida 

e resistente, são filmes com maior Cch em relação à Cath, já que menores quantidades 

de antocianina são mais bem distribuídas na matriz polimérica. Os filmes apresentaram 

uma média solubilidade em água, sendo que a formulação C1A0 resultou em 14%, a 

mais baixa solubilidade dentre todas. 

Os filmes que obtiveram os melhores resultados quanto à mudança de cor 

quando imersos em soluções de diferentes valores de pH foram com concentração 0,5 

ou no máximo 1% de antocianina (A0 ou A1), passando por tons avermelhados em pH 

mais ácidos, azulados em pH neutro e amarelados em pH alcalino.  

As tomadas de cor revelaram diferença entre as diferentes formulações dos 

filmes inteligentes, confirmando a função pretendida. Os filmes com concentração de 

0,5% de quitosana apresentaram uma mudança visual mais expressiva quanto à cor, 

mas filmes com concentrações mais altas apresentaram melhores propriedades 

mecânicas. 

A rede neural artificial foi desenvolvida com dados obtidos a partir dos parâmetros 

de cor de todas as formulações de filmes indicadores CH-ATH em contato com 

diferentes soluções de pH (de 1,2 a 12,6) e valores de Cch e Cath. A formulação dos 

filmes inteligentes de quitosana com os resultados colorimétricos mais eficientes foram 

os filmes C0A0. 

Um modelo de classificação para identificar os filmes indicadores fora da faixa de 

não deterioração (valores de pH de 4 a 8) garante um melhor padrão de qualidade e 

segurança do produto alimentício durante a cadeia de suprimentos. O melhor modelo 

apresentado gerou uma assertividade decente, cerca de 79%, mas ainda abaixo da taxa 

desejável. Isso pode ter sido resultado de cores de sensores semelhantes nas interfaces 
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das classes, levando a um equívoco da RNA. No entanto, os resultados mostraram que 

algoritmos de classificação baseados em medidas colorimétricas podem ser explorados 

para indicar alterações/adulterações decorrentes de reações de variação de pH. 

A formulação dos filmes indicadores precisa ser melhorada a ponto de revelar 

uma distinção mais significativa entre as mudanças de cor; dessa forma, seria possível 

utilizar um banco de dados mais extenso e com mais valores de pH, levando a uma RNA 

mais bem treinada. 

A RNA aplicada a embalagens inteligentes é um ramo ainda inexplorado, mas 

que apresenta muitas vantagens para a área. Enquanto a fabricação de filmes 

indicadores inteligentes pode apresentar um desafio em termos de manufatura, e a 

inteligência artificial introduzida neste estudo pode ser aplicada para redução de custos 

e aumentar a eficiência na sua manufatura, podendo se utilizar de equívocos e melhoras 

apresentados para popularizar a introdução de embalagens mais sustentáveis e com 

mais informações aos seus clientes, no mercado que temos hoje.  



 
 
 

78 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 – REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  



 
 
 

79 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABEDI-FIROOZJAH, R. et al. Application of Red Cabbage Anthocyanins as pH-Sensitive 
Pigments in Smart Food Packaging and Sensors. Polymers 2022, Vol. 14, Page 1629, v. 14, 
n. 8, p. 1629, 18 abr. 2022.  

ABRANTES, M. R.; CAMPÊLO, C. DA S.; SILVA, J. B. A. DA. Fraude em leite: Métodos de 
detecção e implicações para o consumidor. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 73, n. 3, 
2014.  

ABRE. Inteligência artificial, acessibilidade e personalização são as grandes tendências 
em embalagens. Disponível em: <https://www.abre.org.br/inovacao/inteligencia-artificial-
acessibilidade-e-personalizacao-sao-as-grandes-tendencias-em-embalagens>. Acesso em: 26 
out. 2020.  

ADU, K. et al. The influence of the activation function in a capsule network for brain tumor type 

classification. International Journal of Imaging Systems and Technology, v. 32, n. 1, 2022.  

AFONSO, C. R. et al. Biodegradable antioxidant chitosan films useful as an anti-aging skin 
mask. International Journal of Biological Macromolecules, v. 132, p. 1262–1273, jul. 2019.  

AJESH KUMAR, V. et al. Comparative study on the optimization and characterization of 
soybean aqueous extract based composite film using response surface methodology (RSM) 
and artificial neural network (ANN). Food Packaging and Shelf Life, v. 31, 2022.  

AL-SAIF, A. M. et al. Application of a multilayer perceptron artificial neural network for 
identification of peach cultivars based on physical characteristics. PeerJ, v. 9, 2021.  

ALEJANDRA GARCIA, M. et al. Development of an Indicator Film Based on Cassava 
Starch&ndash;Chitosan Incorporated with Red Dragon Fruit Peel Anthocyanin Extract. 
Polymers 2022, Vol. 14, Page 4142, v. 14, n. 19, p. 4142, 3 out. 2022.  

ALIZADEH-SANI, M. et al. pH-sensitive (halochromic) smart packaging films based on 
natural food colorants for the monitoring of food quality and safetyTrends in Food 
Science and Technology, 2020.  

ALMEIDA, E. V. R. et al. Chitosan, sisal cellulose, and biocomposite chitosan/sisal cellulose 
films prepared from thiourea/NaOH aqueous solution. Carbohydrate Polymers, v. 80, n. 3, 

2010.  

ALVAREZ-SUAREZ, J. M. et al. Novel approaches in anthocyanin research - Plant 
fortification and bioavailability issuesTrends in Food Science and Technology, 2021.  

AMAREGOUDA, Y.; KAMANNA, K.; GASTI, T. Fabrication of intelligent/active films based on 
chitosan/polyvinyl alcohol matrices containing Jacaranda cuspidifolia anthocyanin for real-time 
monitoring of fish freshness. International Journal of Biological Macromolecules, v. 218, p. 
799–815, 1 out. 2022.  

AMINIFARD, M. H. et al. Effect of compost on antioxidant components and fruit quality of sweet 
pepper (capsicum annuum L.). Journal of Central European Agriculture, v. 14, n. 2, p. 47–
56, 2013.  

ANDRÉS-BELLO, A. et al. Effect of pH on Color and Texture of Food ProductsFood 
Engineering Reviews, 2013.  

ARDILA-DIAZ, L. D.; DE OLIVEIRA, T. V.; SOARES, N. DE F. F. Development and Evaluation 
of the Chromatic Behavior of an Intelligent Packaging Material Based on Cellulose Acetate 
Incorporated with Polydiacetylene for an Efficient Packaging. Biosensors 2020, Vol. 10, Page 
59, v. 10, n. 6, p. 59, 31 maio 2020.  

ASTM E96/E96M -10. In: Standart Test Methods for Transmission of Materials. In ASTM 
International West Conshohocken , PA, USA. [s.l: s.n.].  

AZLIM, N. A. et al. Fabrication and characterization of a pH‐sensitive intelligent film 
incorporating dragon fruit skin extract. Food Science & Nutrition, v. 10, n. 2, p. 597–608, 15 



 
 
 

80 

fev. 2022.  

BADER, F.; RAHIMIFARD, S. A methodology for the selection of industrial robots in food 
handling. Innovative Food Science and Emerging Technologies, v. 64, 2020.  

BANÚS, N. et al. Deep learning for the quality control of thermoforming food packages. 
Scientific Reports |, v. 11, p. 21887, 2021.  

BATISTA, L. F. et al. Artificial neural networks modeling of non-fat yogurt texture properties: 
effect of process conditions and food composition. Food and Bioproducts Processing, v. 

126, 2021.  

BRIZIO, A. P. D. R.; PRENTICE, C. Use of smart photochromic indicator for dynamic 
monitoring of the shelf life of chilled chicken based products. Meat Science, v. 96, n. 3, p. 
1219–1226, 1 mar. 2014.  

BUENO, J. M. et al. Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanin Pigments. Part II: 
Chemical Structure, Color, and Intake of Anthocyanins. Critical Reviews in Analytical 
Chemistry, v. 42, n. 2, p. 126–151, 2012.  

BUYRUKOĞLU, G.; BUYRUKOĞLU, S.; TOPALCENGIZ, Z. Comparing Regression Models 
with Count Data to Artificial Neural Network and Ensemble Models for Prediction of Generic 
Escherichia coli Population in Agricultural Ponds Based on Weather Station Measurements. 
Microbial Risk Analysis, v. 19, 2021.  

CAVALCANTI, R. N.; SANTOS, D. T.; MEIRELES, M. A. A. Non-thermal stabilization 
mechanisms of anthocyanins in model and food systems-An overviewFood Research 
International, 2011.  

CHAGAS, C. M. A. et al. Dextransucrase production using cashew apple juice as substrate: 
Effect of phosphate and yeast extract addition. Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 

30, n. 3, p. 207–215, 2007.  

CHANG, W. et al. Heat transfer prediction of supercritical water with artificial neural networks. 
Applied Thermal Engineering, v. 131, 2018.  

CHEN, H. ZHI et al. Development of a novel colorimetric food package label for monitoring lean 

pork freshness. LWT, v. 99, p. 43–49, 1 jan. 2019.  

CONTINI, L. R. F. et al. Antioxidant chitosan film containing lemongrass essential oil as active 
packaging for chicken patties. Journal of Food Processing and Preservation, v. 46, p. 
e16136, 2022.  

DA SILVA E SILVA, N. et al. Artificial intelligence application for classification and selection of 
fish gelatin packaging film produced with incorporation of palm oil and plant essential oils. 
Food Packaging and Shelf Life, v. 27, n. May 2020, 2021.  

DE SILVA, M. F. et al. Active packaging material based on buriti oil - Mauritia flexuosa L.f. 
(Arecaceae) incorporated into chitosan films. Journal of Applied Polymer Science, v. 133, n. 
12, 2016.  

DĘBSKA, B.; GUZOWSKA-ŚWIDER, B. Application of artificial neural network in food 
classification. Analytica Chimica Acta, v. 705, n. 1–2, p. 283–291, out. 2011.  

DELGADO-VARGAS, F. et al. Natural pigments: Carotenoids, anthocyanins, and betalains - 
Characteristics, biosynthesis, processing, and stability. Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, v. 40, n. 3, 2000.  

DEMIR, S.; KARADENIZ, A.; DEMIR, N. Artificial neural network simulation of cyclone pressure 
drop: Selection of the best activation function in Iraq. Polish Journal of Environmental 
Studies, v. 25, n. 5, 2016.  

DI GIUSEPPE, F. A. et al. Physical properties of active biopolymer films based on chitosan, 
sodium caseinate, and rosemary essential oil. Food Packaging and Shelf Life, v. 32, p. 
100817, 1 jun. 2022.  

DIRI, B.; ALBAYRAK, S. Visualization and analysis of classifiers performance in multi-class 



 
 
 

81 

medical data. Expert Systems with Applications, v. 34, n. 1, 2008.  

DOBRUCKA, R.; PRZEKOP, R. New perspectives in active and intelligent food packaging. J 
FOOD PROCESS PRESERV, v. 43, n. 11, p. 1–9, 2019.  

DONG, H. et al. Smart colorimetric sensing films with high mechanical strength and 
hydrophobic properties for visual monitoring of shrimp and pork freshness. Sensors and 
Actuators, B: Chemical, v. 309, 2020.  

DUAN, A. et al. Preparation, physicochemical and application evaluation of raspberry 
anthocyanin and curcumin based on chitosan/starch/gelatin film. International Journal of 
Biological Macromolecules, v. 220, p. 147–158, 1 nov. 2022.  

EBRAHIMI TIRTASHI, F. et al. Cellulose/chitosan pH-responsive indicator incorporated with 
carrot anthocyanins for intelligent food packaging. International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 136, 2019.  

ETXABIDE, A.; KILMARTIN, P. A.; MATÉ, J. I. Color stability and pH-indicator ability of 
curcumin, anthocyanin and betanin containing colorants under different storage conditions for 
intelligent packaging development. Food Control, v. 121, 2021.  

EZATI, P.; RHIM, J. W. pH-responsive chitosan-based film incorporated with alizarin for 
intelligent packaging applications. Food Hydrocolloids, v. 102, p. 105629, 1 maio 2020.  

FENNEMA, O. R. Food Chemistry Third Edition. [s.l: s.n.].  

FERNÁNDEZ-MARÍN, R. et al. Halochromic and antioxidant capacity of smart films of 
chitosan/chitin nanocrystals with curcuma oil and anthocyanins. Food Hydrocolloids, v. 123, 
p. 107119, 1 fev. 2022.  

FORGHANI, S. et al. Characterization of electrospun nanofibers and solvent-casted films 
based on Centaurea arvensis anthocyanin-loaded PVA/κ-carrageenan and comparing their 

performance as colorimetric pH indicator. Food Chemistry, v. 388, p. 133057, 15 set. 2022.  

FRANCIS, F. J. Food colorants: Anthocyanins. Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, v. 28, n. 4, 1989.  

FREITAS, V. O mundo colorido das antocianinas. Revista de Ciência Elementar, v. 7, n. 2, p. 

1–6, 2019.  

GABRIËLS, S. H. E. J. et al. Non-destructive measurement of internal browning in mangoes 
using visible and near-infrared spectroscopy supported by artificial neural network analysis. 
Postharvest Biology and Technology, v. 166, 2020.  

GAO, L. et al. Preparation and characterization of functional films based on chitosan and corn 
starch incorporated tea polyphenols. Coatings, v. 11, n. 7, 2021.  

GASTI, T. et al. Smart biodegradable films based on chitosan/methylcellulose containing 
Phyllanthus reticulatus anthocyanin for monitoring the freshness of fish fillet. International 

Journal of Biological Macromolecules, v. 187, p. 451–461, 30 set. 2021.  

GHAANI, M. et al. An overview of the intelligent packaging technologies in the food sector. 
Trends in Food Science and Technology, v. 51, p. 1–11, 2016.  

GHARANJIG, H. et al. Enhanced thermal stability of anthocyanins through natural 
polysaccharides from Angum gum and cress seed gum. Journal of Food Science, v. 87, n. 2, 
2022.  

GRAM, L. et al. Food spoilage - Interactions between food spoilage bacteria. International 
Journal of Food Microbiology, v. 78, n. 1–2, 2002.  

GUINESI, L. S.; CAVALHEIRO, É. T. G. The use of DSC curves to determine the acetylation 
degree of chitin/chitosan samples. Thermochimica Acta, v. 444, n. 2, p. 128–133, maio 2006.  

GUO, Z. et al. A novel colorimetric indicator film based on watermelon peel pectin and 
anthocyanins from purple cabbage for monitoring mutton freshness. Food Chemistry, v. 383, 
2022.  



 
 
 

82 

HAYKIN, S. Neural Networks and Learning Machines. In: Pearson Prentice Hall New Jersey 
USA 936 pLinks. [s.l: s.n.]. v. 3p. 906.  

HAYKIN, S. Neural networks and learning Third Edition. [s.l: s.n.]. v. 127 

HOLMER, S. F. et al. The effect of pH on shelf-life of pork during aging and simulated retail 
display. Meat Science, v. 82, n. 1, p. 86–93, 2009.  

HUFF-LONERGAN, E. et al. Correlations among selected pork quality traits. Journal of 
Animal Science, v. 80, n. 3, p. 617–627, 2002.  

JAIN, A. K.; MAO, J.; MOHIUDDIN, K. M. Artificial neural networks: A tutorialComputer, 
1996.  

KAMER, D. D. A. et al. Development of gelatin/PVA based colorimetric films with a wide pH 
sensing range winery solid by-product (Vinasse) for monitor shrimp freshness. International 

Journal of Biological Macromolecules, v. 220, p. 627–637, 1 nov. 2022.  

KARASTOGIANNI, S.; GIROUSI, S.; SOTIROPOULOS, S. pH: Principles and Measurement. 
In: Encyclopedia of Food and Health. [s.l: s.n.].  

KATO, E. T. et al. Fast detection of hydrogen sulfide using a biodegradable colorimetric 

indicator system. Polymer International, v. 60, n. 6, 2011.  

KETABCHI, N. et al. Preparation and optimization of chitosan/polyethylene oxide nanofiber 
diameter using artificial neural networks. Neural Computing and Applications, v. 28, n. 11, 
2017.  

KIM, Y. H. et al. Non-destructive monitoring of apple ripeness using an aldehyde sensitive 
colorimetric sensor. Food Chemistry, v. 267, p. 149–156, 30 nov. 2018.  

KNOX, B. L.; VAN LAACK, R. L. J. M.; DAVIDSON, P. M. Relationships between ultimate pH 
and microbial, chemical, and physical characteristics of vacuum-packaged pork loins. Journal 

of Food Science, v. 73, n. 3, 2008.  

KOOSHA, M.; HAMEDI, S. Intelligent Chitosan/PVA nanocomposite films containing black 
carrot anthocyanin and bentonite nanoclays with improved mechanical, thermal and 
antibacterial properties. Progress in Organic Coatings, v. 127, 2019.  

KUMAR, I. et al. Opportunities of Artificial Intelligence and Machine Learning in the Food 
Industry. Journal of Food Quality, v. 2021, 2021.  

KUREK, M. et al. Development and evaluation of a novel antioxidant and pH indicator film 
based on chitosan and food waste sources of antioxidants. Food Hydrocolloids, v. 84, p. 

238–246, nov. 2018.  

KUSWANDI, B. et al. Smart packaging: Sensors for monitoring of food quality and safety. 
Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety, v. 5, n. 3–4, p. 137–146, 2011.  

LEDWARD, D. A. Post-slaughter influences on the formation of metyyoglobin in beef muscles. 

Meat Science, v. 15, n. 3, p. 149–171, 1985.  

LI, Y. et al. Colorimetric indicator based on purple tomato anthocyanins and chitosan for 
application in intelligent packaging. International Journal of Biological Macromolecules, v. 
174, p. 370–376, mar. 2021.  

LIU, Y. et al. Molecular interactions, characterization and antimicrobial activity of curcumin-
chitosan blend films. Food Hydrocolloids, v. 52, 2016.  

LÓPEZ-GÓMEZ, A. et al. Radiofrequency Identification and Surface Acoustic Wave 
Technologies for Developing the Food Intelligent Packaging Concept. Food Engineering 

Reviews, v. 7, n. 1, p. 11–32, 2014.  

LOZANO-NAVARRO, J. I. et al. Chitosan-starch films with natural extracts: Physical, chemical, 
morphological and thermal properties. Materials, v. 11, n. 1, 2018.  

MA, Q. et al. Developing an intelligent film containing Vitis amurensis husk extracts: The effects 
of pH value of the film-forming solution. Journal of Cleaner Production, v. 166, 2017.  



 
 
 

83 

MACIEL, V. B. Sistemas inteligentes e biodegradáveis: incorporação de indicadores de 
temperatura. Campinas: UNICAMP, 2011. 

MACIEL, V. B. V.; YOSHIDA, C. M. P.; FRANCO, T. T. Chitosan/pectin polyelectrolyte complex 

as a pH indicator. Carbohydrate Polymers, v. 132, 2015.  

MAHMOOD, M. A. et al. Artificial neural network algorithms for 3D printingMaterials, 
2021.  

MAO, J.; JAIN, A. K.; MOHIUDDIN, K. M. Artificial Neural Networks: A Tutorial. p. 31–44, 1996.  

MATINDOUST, S. et al. Food quality and safety monitoring using gas sensor array in intelligent 
packaging. Sensor Review, v. 36, n. 2, p. 169–183, 2016.  

MEDINA-JARAMILLO, C. et al. Active and smart biodegradable packaging based on starch 
and natural extracts. Carbohydrate Polymers, v. 176, n. May, p. 187–194, 2017.  

MEDUS, L. D. et al. Hyperspectral image classification using CNN: Application to industrial 
food packaging. Food Control, v. 125, p. 107962, 1 jul. 2021.  

MENG, W. et al. Effects of peanut shell and skin extracts on the antioxidant ability, physical 
and structure properties of starch-chitosan active packaging films. International Journal of 

Biological Macromolecules, v. 152, p. 137–146, 1 jun. 2020.  

MERCIER, S.; UYSAL, I. Neural network models for predicting perishable food temperatures 
along the supply chain. Biosystems Engineering, v. 171, p. 91–100, 2018.  

MIEDZIANKA, J.; PȨKSA, A. Effect of pH on phosphorylation of potato protein isolate. Food 

Chemistry, v. 138, n. 4, p. 2321–2326, 2013.  

MOHEBI, E.; MARQUEZ, L. Intelligent packaging in meat industry: An overview of existing 
solutions. Journal of Food Science and Technology, v. 52, n. 7, p. 3947–3964, 2015.  

MOORE, J. C.; SPINK, J.; LIPP, M. Development and Application of a Database of Food 
Ingredient Fraud and Economically Motivated Adulteration from 1980 to 2010Journal of 
Food Science, 2012.  

MORITA, T.; ASSUMPÇÃO, R. M. V. Manual de soluções, reagentes e solventes. 2a ed. 
São Paulo: Blucher, 2007.  

MOUSSOUT, H. et al. Kinetics and mechanism of the thermal degradation of biopolymers 
chitin and chitosan using thermogravimetric analysis. Polymer Degradation and Stability, v. 
130, 2016.  

NEVES, D. et al. Berry anthocyanin-based films in smart food packaging: A mini-review. Food 

Hydrocolloids, v. 133, p. 107885, 1 dez. 2022.  

NGUYEN, T. B.; NGUYEN, T. H.; CHUNG, W. Y. Battery-free and noninvasive estimation of 
food ph and co2 concentration for food monitoring based on pressure 
measurementSensors (Switzerland), 2020.  

OBAIDI, A. AL et al. Fabrication and validation of CO2-sensitive indicator to monitor the 
freshness of poultry meat. Food Packaging and Shelf Life, v. 34, p. 100930, 1 dez. 2022.  

PAIXÃO, L. C. et al. Alginate biofilms plasticized with hydrophilic and hydrophobic plasticizers 
for application in food packaging. Journal of Applied Polymer Science, v. 136, n. 48, 20 dez. 

2019.  

PAVLATH, A. E.; ORTS, W. Edible Films and Coatings: Why, What, and How? In: HUBER, K. 
C.; EMBUSCADO, M. E. (Eds.). . Edible Films and Coatings for Food Applications. New 
York: Springer New York, 2009. v. 42p. 1–24.  

PESTORIĆ, M. et al. Physicochemical changes of the gluten-free rice-buckwheat cookies 
during storage – artificial neural network model. Periodica Polytechnica Chemical 
Engineering, v. 63, n. 4, 2019.  

PIRES, A. C. D. S. et al. A colorimetric biosensor for the detection of foodborne bacteria. 
Sensors and Actuators, B: Chemical, v. 153, n. 1, p. 17–23, 2011.  



 
 
 

84 

REHMAN, R. N. U. et al. High temperature induced anthocyanin inhibition and active 
degradation in Malus profusion. Frontiers in Plant Science, v. 8, 2017.  

RESTUCCIA, D. et al. New EU regulation aspects and global market of active and intelligent 
packaging for food industry applications. Food Control, v. 21, n. 11, p. 1425–1435, 1 nov. 
2010.  

ROCABRUNO-VALDÉS, C. I. et al. Corrosion rate prediction for metals in biodiesel using 
artificial neural networks. Renewable Energy, v. 140, 2019.  

RODRÍGUEZ-NÚÑEZ, J. R. et al. Chitosan/Hydrophilic Plasticizer-Based Films: Preparation, 
Physicochemical and Antimicrobial Properties. Journal of Polymers and the Environment, v. 
22, n. 1, 2014.  

RUBILAR, J. F. et al. Physico-mechanical properties of chitosan films with carvacrol and grape 

seed extract. Journal of Food Engineering, v. 115, n. 4, p. 466–474, abr. 2013.  

SALGADO, P. R. et al. Recent Developments in Smart Food Packaging Focused on 
Biobased and Biodegradable PolymersFrontiers in Sustainable Food Systems, 2021.  

SANTOS, J. W. S. DOS; LOPES, P. S.; YOSHIDA, C. M. P. INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO POR MICRORGANISMOS, MÉTODO DE DETECÇÃO DE 
CONTAMINAÇÃO POR MICRORGANISMOS E USO DE UM INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃOBrasilFabricio Vilela Coelho, , 2020.  

SIDKY, H.; WHITMER, J. K. Learning free energy landscapes using artificial neural networks. 

Journal of Chemical Physics, v. 148, n. 10, 2018.  

SILVA-PEREIRA, M. C. et al. Chitosan/corn starch blend films with extract from Brassica 
oleraceae (red cabbage) as a visual indicator of fish deterioration. LWT, v. 61, n. 1, p. 258–
262, 2015.  

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais Para Engenharia e 
Ciências Aplicadas. [s.l: s.n.].  

SIMON, J. et al. Mass customization model in food industry using industry 4.0 standard with 
fuzzy-based multi-criteria decision making methodology. Advances in Mechanical 

Engineering, v. 10, n. 3, 2018.  

SIRIPATRAWAN, U.; JANTAWAT, P. Artificial neural network approach to simultaneously 
predict shelf life of two varieties of packaged rice snacks. International Journal of Food 
Science and Technology, 2009.  

SIRIPATRAWAN, U.; LINZ, J. E.; HARTE, B. R. Rapid method for prediction of Escherichia coli 
numbers using an electronic sensor array and an artificial neural network. Journal of Food 
Protection, 2004.  

SIRÓ, I. Active and Intelligent Packaging of Food. In: Progress in Food Preservation. [s.l: 

s.n.]. p. 23–48.  

SMOLANDER, M. The use of freshness indicators in packaging. [s.l.] Woodhead Publishing 
Limited, 2003.  

SOLEIMANI, R. et al. Experimental investigation, modeling and optimization of membrane 
separation using artificial neural network and multi-objective optimization using genetic 
algorithm. Chemical Engineering Research and Design, v. 91, n. 5, 2013.  

SON, S.; HEO, J. Y.; LEE, J. I. Prediction of inner pinch for supercritical CO2 heat exchanger 
using Artificial Neural Network and evaluation of its impact on cycle design. Energy 

Conversion and Management, v. 163, 2018.  

SOTHORNVIT, R.; KROCHTA, J. M. Plasticizer effect on mechanical properties of β-
lactoglobulin films. Journal of Food Engineering, v. 50, n. 3, 2001.  

SRINIVASA, P. C.; RAMESH, M. N.; THARANATHAN, R. N. Effect of plasticizers and fatty 
acids on mechanical and permeability characteristics of chitosan films. Food Hydrocolloids, v. 

21, n. 7, 2007.  



 
 
 

85 

SU, S. I. T. et al. Okara, a soymilk industry by-product, as a non-meat protein source in 
reduced fat beef burgers. Food Science and Technology, v. 33, n. SUPPL.1, 2013.  

SUH, S. et al. Robust Shipping Label Recognition and Validation for Logistics by Using 
Deep Neural Networks. Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. 
Anais...2019 

TAKATSUI, F. Sistema CIE Lab: análise computacional de fotografias. Aleph, 2011.  

TALUKDER, S. et al. Jamun fruit (Syzgium cumini) skin extract based indicator for monitoring 
chicken patties quality during storage. Journal of Food Science and Technology, v. 57, n. 2, 
p. 537–548, 2020.  

VALDERRAMA, J. O.; FAÚNDEZ, C. A.; VICENCIO, V. J. Artificial Neural Networks and the 
Melting Temperature of Ionic Liquids. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 53, 

n. 25, p. 10504–10511, 25 jun. 2014.  

VANDERROOST, M. et al. Intelligent food packaging: The next generationTrends in Food 
Science and Technology, 2014.  

WU, C. et al. A novel strategy to formulate edible active-intelligent packaging films for achieving 
dynamic visualization of product freshness. Food Hydrocolloids, v. 133, p. 107998, 1 dez. 
2022.  

YAM, K. L.; TAKHISTOV, P. T.; MILTZ, J. Intelligent Packaging : Concepts and Applications. 
Journal of Food Science, v. 70, n. 1, p. 1–10, 2005.  

YONG, H. et al. Effects of anthocyanin-rich purple and black eggplant extracts on the physical, 
antioxidant and pH-sensitive properties of chitosan film. Food Hydrocolloids, v. 94, 2019a.  

YONG, H. et al. Development of antioxidant and intelligent pH-sensing packaging films by 
incorporating purple-fleshed sweet potato extract into chitosan matrix. Food Hydrocolloids, v. 

90, 2019b.  

YONG, H.; LIU, J. Recent advances in the preparation, physical and functional properties, 
and applications of anthocyanins-based active and intelligent packaging filmsFood 
Packaging and Shelf Life, 2020.  

YOSHIDA, C. M. P. et al. Chitosan biobased and intelligent films: Monitoring pH variations. 
LWT - Food Science and Technology, v. 55, n. 1, p. 83–89, 2014a.  

YOSHIDA, C. M. P. et al. Chitosan biobased and intelligent films: Monitoring pH variations. 
LWT - Food Science and Technology, v. 55, n. 1, p. 83–89, 2014b.  

YURDAKUL, M.; AKDAS, H. Modeling uniaxial compressive strength of building stones using 
non-destructive test results as neural networks input parameters. Construction and Building 
Materials, v. 47, p. 1010–1019, 2013.  

ZENG, J. et al. Fabrication and characterization of an economical active packaging film based 
on chitosan incorporated with pomegranate peel. International Journal of Biological 
Macromolecules, v. 192, 2021.  

ZHANG, J. et al. Preparation of an intelligent pH film based on biodegradable polymers and 
roselle anthocyanins for monitoring pork freshness. Food Chemistry, v. 272, p. 306–312, jan. 

2019.  

ZHENG, Y. et al. Two colorimetric films based on chitin whiskers and sodium alginate/gelatin 
incorporated with anthocyanins for monitoring food freshness. Food Hydrocolloids, v. 127, 
2022.  

 

  



 
 
 

86 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 – APÊNDICES 

  



 
 
 

87 

8 APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE I – Artigo PSE 2021 (International Symposium on Process 
Systems Engineering, Quioto, Japão) 

 

Development of an ANN-based soft-sensor to estimate pH 
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Abstract 

Based on the experimental data of colorimetric indication, an artificial neural network was first established to classify 

the pH ranges of the intelligent food packaging device. An intelligent packaging system monitors the package 

product's condition to provide information about the quality and/or safety during transport, distribution, and storage. 

The intelligent packaging senses and informs the conditions of the product in an easy and accessible manner, without 

opening the package. Food pH is strongly related to the quality of food packaged products, indicating deterioration, 

microbial growth, and adulteration. In the case study, the development and training of an artificial neural network 

(ANN) aimed to easy quality control of food products that can present alterations/adulterations from pH variation 

reactions, based on a functional colorimetric indicators' response from a sustainable, intelligent packaging device 

(biopolymeric chitosan films) of easy and renewable source manufacturing. Chitosan intelligent films were 

formulated with different chitosan and natural colorimetric indicator (anthocyanin) concentrations, forming the 

intelligent device. The intelligent devices were immersed in a wide pH range (1.0 to 13.0) solutions, and color 

parameters (L*, a*, b*) variations were measured. An empirical multivariable model was developed based on 

artificial intelligence (ANN) to classify pH ranges through the indicator's color variation and the chitosan and 

anthocyanin concentrations. The ANN of chitosan intelligent films device could ensure acceptable food quality and 

safety levels to provide adequate protection for consumers and facilitate trade. 

Keywords: Intelligent Packaging; Machine Learning; IA; colorimetric indicator 

1. Introduction 

Packaging technologies are being developed to improve products preservation, quality, and safety. Among recent 

technologies, intelligent packaging is products' condition monitoring systems, providing quality information during 

transportation, distribution, and storage. The intelligent packaging device senses the environment inside or outside 

the package and informs the manufacturer, retailer, and consumer regarding the product's condition (KUSWANDI et 

al., 2011). 

Food products' shelf-life tests demand time and cost, while colorimetric indicators can assist the consumer or retailer 

when buying the products, ensuring quality and food safety. Supply chain management based on pH measurements 

can significantly decrease food waste, a critical environmental and social concern. An efficient supply chain 

management could save food disposal, water, energy, increase return-on-investment, improve consumer satisfaction 

and support regulatory requirements (MERCIER; UYSAL, 2018). Yoshida et al. (2014b) developed an easy-

manufacturing and sustainable colorimetric indicator using anthocyanin as a pH colorimetric indicator incorporated 

into a natural polymer matrix (chitosan). The intelligent films presented final properties to be applied as intelligent 

devices material, with a color variation due to pH range, which was observed pink color to acid pH, green-blue color 

to neutral pH, and yellow color to basic pH.  
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The food industry, like many others, benefits a lot from modernization and the use of technology. Industry 4.0 brings 

connections and interactions between machines and operators from different sectors using artificial intelligence, 

including artificial neural networks (ANN). ANN is a computational model built from several simple processing units 

(neurons) capable of assimilating data and information presented and, from the acquired knowledge, estimating 

solutions that were not known until now. In this way, an ANN simulates the nervous system behavior of a living 

being. The definitions involved make an analogy to the components and processes related to the functioning of the 

human brain (HAYKIN, 2009). 

This work aimed to apply artificial intelligence, specifically artificial neural networks, to determine the pH value 

range displayed on the sustainable colorimetric indicating device. The empirical pH model was obtained by varying 

the formulation (concentrations of chitosan and anthocyanin) and measuring the respective color parameters 

measured in a colorimeter. 

2. Materials and methods 

2.1. Chitosan Intelligent films 

The chitosan intelligent films were obtained accordingly to (YOSHIDA et al., 2014b), using different anthocyanin 

(Cath, 0.5, 1.0 e 2.0 % m/m) and chitosan (Cch, 0.5, 1.0 e 2.0 % m/m) concentrations.  

2.2 Color indication intelligent device 

The different pH values were measured using standard solutions in a wide range of pH from 1.20 (HCl 1 mol/L) to 

13.29 (NaOH 1 mol/L) using MilliQ water, generating the data required to train the artificial neural network. Buffer 

solutions were prepared to obtain intermediate pH solutions: McIlvaine, Kolthoff, boric acid-potassium chloride-

sodium hydroxide. Chitosan intelligent films were immersed in pH solutions for ninety seconds. Instrumental color 

parameters (L*, a*, b*) were measured using a portable colorimeter (Konica Minolta, CR-400, Osaka, Japan) in three 

random positions. 

2.3 Development of empirical mathematical models using Artificial Neural Networks 

Experimental tests were carried out to create a database used to determine the empirical model of the pH of the 

chitosan film. Chitosan and anthocyanin concentrations and measured color parameters (L *, a *, and b *) were used 

as ANN input variables. The pH value of the chitosan film was used to create three distinct classes for the network 

output. The database was divided into three sets for use in the training, validation, and testing phases of the ANNs. 

The database consists of 430 data, each one containing 5 inputs (Cch, Cath, L *, a *, and b *) and 1 output (pH class). 

The ANNs were developed using the dedicated libraries Tensorflow and Keras. Adam optimization was used as an 

optimizer, and the categorical cross-entropy was chosen as the objective function. The experimental database was 

divided randomly into training and test datasets with 80 and 20 % of the original set. The input variables were 

normalized in the range of -1 and 1 to ensure unbiased models. Three pH ranges were selected as labels for the outputs 

corresponding to pH under 4, between 4 and 8, and over 8. Early-stopping was introduced during the training stage 

to avoid model overfitting, using 10 % of the training dataset after performing cross-validation with the selected 

hyper-parameters summarized in Table 1. It was used 10-fold cross-validation to improve the ANN model's choosing, 

eliminating usually found consequences of random choosing.   

Different architectures of multilayer feedback artificial neural networks (hidden layers and an output layer) were 

proposed. Python, an interpreted language guaranteeing a free tool with easy installation and platform independence, 

was used to implement computational models. The hyper-parameters were optimized using a grid-search algorithm. 

The output layer is a three-neuron-densely-connected layer with a SoftMax activation function to determine the 

likelihood of each category. For each input vector, the output with the highest value was selected as the predicted 

output for direct comparison with the real data. 

The methodology applied to this case study is illustrated in Figure 1. 

Table 1. Hyper-parameters for this classification problem. 

Hyper-parameter Values 

Hidden layers 1 and 2 

Neurons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Weight initialization Identity, random normal, and random uniform 

Activation function Hyperbolic tangent, sigmoid and ReLU 
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Figure 1.  Scheme of the methodology adopted. 

 

3. Results 

Chitosan intelligent films containing different concentrations of anthocyanin presented a violet color. Films with 

lower chitosan concentration were more transparent and flexible, facilitating visual color variation. The chitosan 

intelligent films were immersed in different solutions in a wide pH range (1.20 to 12.58), from acidic to alkaline 

(Figure 2). The chitosan intelligent film device presented a reddish color for the pH range from 1 to 5 (acid condition), 

a blue-greenish color for the range 6 to 10, changing to a yellowish color in a more alkaline range (pH > 12). For the 

pH values of 7.77 and 8.87 and 3.79 and 5.87, the films presented a very similar color even though representing 

different pH values. 

        

(a) 1.20 (b) 3.79 (c) 5.87 (d)7.77 (e) 8.87 (f) 9.96 (g)11.40 (h)12.58 

Figure 2. Visual color variation of chitosan intelligent film device in contact with different pH conditions (a-h). 

In this study, an ANN was designed to classify the pH range of a chitosan film from the concentrations of chitosan 

and anthocyanin used in the film formulation and from the measured color parameters (Cath, Cch, L *, a *, b *), as 

seen in Figure 3.  

  

Figure 3. Representation of a neural network used to predict the pH at chitosan intelligent from the device. 

The database used for the cross-validation consists of the pH values of 1.20, 3.79, 5.87, 7.77, 9.96, and 12.58 due to 

the previously exposed problem of having similar colors representing different pH values. This way was observed a 

better-quality training of the neural network, consequently giving better prediction results. 

Several models were generated involving changes in the number of hidden layers (1 or 2), number of neurons (10 to 

100), weight initialization (identity, random normal and random uniform), and activation function (hyperbolic tangent 

"tanh," rectified linear unit "ReLU" and sigmoid). Table 2 summarizes the best model regarding test accuracy. 

Table 2. Best generated model 

Chitosan Intelligent 
indicator films 
development

Immersion in 
different pH 

solutions

Color variation indication 
(parameters L* a* b* 

measurements)

Artificial Neural Network 
development (Inputs: Cch, Cath, L*, 

a*, b*; Output: pH value classes)

ANN training, 
validation and 

testing
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The following results represent the best model illustrated in Table 2. The confusion matrix is shown in 
Figure 4. 

 

 

Figure 4. Confusion matrix: a summary of the prediction results of this study's best model. 

The accuracy for the first and second classes was over 80 %, while the "pH > 8" class was misclassified as the "4 < 

pH < 8" class at a maximum rate of 27 %. This misclassification can result from similar color parameters (inputs L*, 

a*, b*) of the intelligent films immersed in pH values solutions closest to the edge of the two last classes (pH values 

7 to 9, as seen in Figure 2.). Previous types show more accurate results due to more significant color changes in the 

films, and consequently, distinct color parameters, allowing the network to distinguish the pH ranges more efficiently. 

Again, the accuracy presented can result from similar film colors on the edge of both pH ranges. 

Due to the relatively low test accuracy of the model (79 %) and the favorable misclassification rate of the third class, 

classification algorithms such as decision trees and support vector machines could be tested to obtain better pH-

classification models.  

Mainly, the ANN applied to intelligent packaging is unexplored. The devices are based on biopolymer matrix 

formation that could not form a standard linkage between the chains. It is necessary to get more experimental data 

for successful of AI techniques. However, this is a very promising area in the future. 

4. Conclusions 

The artificial neural network was developed with data obtained from the color parameters for all formulations of 

chitosan intelligent films devices in contact with different pH solutions (from 1.20 to 12.58) and chitosan and 

anthocyanin concentration values. The chitosan intelligent films formulation with the most efficient colorimetric 

results were Cch = 0.5 % and Cath = 0.5 % (w/w).  

A classification model to identify the devices out of the non-spoilage range (pH values from 4 to 8) ensures a better 

standard of quality and safety of the food product during the supply chain, also allowing the use of the model as a 

software sensor, assisting in the decision-making of changes. The best ANN showed a decent generalization accuracy, 

about 79 %, but still below the desirable rate. This could have resulted from similar sensor colors on the classes' 

edges, leading to a misconception of the ANN. However, the results showed that classification algorithms based on 

colorimetric measurements could be explored to indicate alterations/adulterations from pH variation reactions. 

The sensor device formulation needs to be improved to show the most significant distinction between color changes; 

that way, it would be possible to use a more extensive database with more pH values, leading to a better trained ANN. 

Hidden 
Layers 

Neurons 
1st layer 

Neurons 
2nd layer 

Weight 
initialization 

Activation 
function 

Training 
accurac

y 

Precision 
Mean 

2 80 20 
Random 
normal 

tanh 0.79 0.62 
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The commercial implementation of the sustainable, intelligent device is still a challenge, but a global market of food 

products with strict laws can be good support. 
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8.2 APÊNDICE II - Análises Térmicas DSC 
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8.2 APÊNDICE III - Análises Térmicas TGA/DTG 
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