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RESUMO 

 

Com a necessidade da utilização de fontes alternativas ao petróleo, as 

matérias-primas naturais adquiriram uma importância especial ao lado das matérias-

primas minerais, pois podem ser utilizadas na produção de biopolímeros. Como 

exemplo disso tem-se a gelatina, um biopolímero produzido a partir da desnaturação 

do colágeno de fontes animais, e o amido, um polissacarídeo abundante em 

diversas fontes vegetais, que apresentam diversas aplicações tecnológicas, 

sobretudo, na produção de filmes. O objetivo deste trabalho é produzir bioblendas 

poliméricas de gelatina e amido de milho utilizando dois tipos de gelatina: gelatina 

bovina comercial e gelatina obtida a partir de resíduos de carne mecanicamente 

separada de tilápia (Oreochromis niloticus). Para a extração da gelatina de tilápia 

foram realizados 3 pré-tratamentos distintos, seguidos da extração em água 

destilada sob aquecimento. As propriedades da gelatina extraída foram semelhantes 

às da gelatina bovina estudada, e as diferenças observadas podem ser justificadas 

pela diferença de processos de extração e de fontes de obtenção. Foram produzidas 

blendas de gelatina e amido de milho comercial em uma câmara de mistura de um 

reômetro de torque tipo Haake com o objetivo de avaliar o comportamento de 

mistura da gelatina com o amido. Posteriormente, após definidos os parâmetros de 

mistura, realizou-se a extrusão das blendas de gelatina de tilápia e amido de milho. 

As propriedades físico-químicas, reológicas e morfológicas das blendas de gelatina 

com amido termoplástico foram estudadas. Observou-se que diversas propriedades 

variam linearmente com o aumento da concentração de um dos componentes. As 

blendas produzidas se mostraram imiscíveis, e, dentre as duas gelatinas, a gelatina 

de tilápia apresentou uma melhor adesão interfacial com o amido de milho. Quanto à 

morfologia, as gelatinas formaram a fase dispersa em todas as composições 

estudadas, mesmo nas composições ricas em amido. Conclui-se que o 

procedimento para a extração da gelatina de tilápia é vantajoso e viável, sendo 

possível o aumento de sua escala para um reator de 30 litros com rendimento 

satisfatório. Foi possível produzir, com sucesso, as bioblendas de gelatina bovina 

/amido de milho e de gelatina de tilápia/amido de milho, e as condições de 

processamento utilizadas foram adequadas. 
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ABSTRACT 

 

The natural raw materials acquired special importance beside the mineral raw 

materials with the need for using alternative sources to oil, because they can be used 

to produce biopolymers. Gelatin, produced from the denaturation of collagen, and 

starch, an abundant polysaccharide in various plants, are examples of biopolymers 

which have several technological applications, especially in films. The objective of 

this work is to produce polymeric bioblends with gelatin and corn starch using two 

types of gelatin: commercial bovine gelatin and gelatin produced from mechanically 

separated flesh of tilapia (Oreochromis niloticus). For the extraction of tilapia gelatin 

3 distinct pretreatments, followed by extraction in distilled water under heating were 

performed. The properties of gelatin extracted were similar to bovine gelatin, and the 

differences can be explained by the difference in extraction processes and sources. 

Blends of commercial gelatin and starch were produced in an internal mixer from a 

Haake torque rheometer, to study the behavior of the gelatin mixture with starch, 

thus, the same compositions were processed by twin screw extrusion, to define the 

mixing parameters. Subsequently, the extrusion of blends of tilapia gelatin and corn 

starch was carried out in the same twin screw extruder. The physico-chemical, 

rheological and morphological properties of the blends with thermoplastic starch and 

gelatin were studied. It was found that various properties vary linearly with increasing 

concentration of the components. The blends produced are immiscible, and among 

the two gelatins, tilapia gelatin showed a better interfacial adhesion with the corn 

starch. Regarding the morphology, gelatins formed the dispersed phase in all 

compositions studied, even in compositions rich in starch. Can be concluded that the 

procedure for tilapia gelatin extraction is feasible and advantageous, and the 

increasing in its scale to a reactor of 30 liters is possible, with a satisfactory yield. The 

bioblends of bovine gelatin/corn starch and tilapia gelatin/corn starch were  

successfully produced, and the processing conditions were appropriate.  
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1.  INTRODUÇÃO 

Com a necessidade da utilização de fontes alternativas ao petróleo, as 

matérias-primas naturais de origem vegetal ou animal, de fontes renováveis, 

adquiriram uma importância especial ao lado das matérias-primas minerais. Essas 

matérias-primas podem dar origem a bioplásticos, que são definidos como materiais 

que, contendo biopolímeros em percentagem variável, podem ser moldados por 

ação de calor e de pressão. Constituem-se, assim, como potenciais alternativas aos 

polímeros termoplásticos convencionais de origem petroquímica. Podem ser 

elaborados com materiais como lipídios, proteínas e carboidratos; ter a adição de 

plastificantes, surfactantes, outros aditivos e solventes, como água e álcool; e 

podendo ser simples (preparados com uma única macromolécula), compostos 

(preparados com duas ou mais macromoléculas, em blendas) ou ainda 

apresentarem mais de uma camada (FAKHOURI, 2009). 

Um exemplo do aproveitamento de matérias-primas naturais para a produção 

de biopolímeros é a gelatina, produzida a partir da desnaturação do colágeno de 

variadas fontes animais. Seu conteúdo de proteínas varia entre 85 a 92%, e trata-se 

de um produto que possui diversas aplicações tecnológicas, sobretudo na produção 

de filmes (SCHRIEBER e GAREIS, 2007).  

O colágeno, por sua vez, é uma glicoproteína, sendo um importante 

constituinte estrutural de vertebrados e invertebrados. Está presente em abundância 

nos mamíferos, sendo a maior proteína constituinte de peles, tendões, cartilagens, 

ossos e tecido conectivo em geral (ALFARO, 2008). Como a gelatina é derivada da 

hidrólise do colágeno, suas propriedades envolvem a parcial renaturação e 

desnaturação das moléculas de colágeno, e suas características dependem 

amplamente do colágeno utilizado. O resíduo de pescado, de um modo geral, é rico 

em colágeno, sendo uma excelente matéria-prima para a produção de gelatina.  

Os processos de obtenção de gelatina são compostos por 3 etapas principais: 

pré-tratamento da matéria prima, extração da gelatina, e pós-tratamentos como 

purificação e secagem (KARIM e BHAT, 2009).  

Na indústria alimentícia, a gelatina é um dos polímeros solúveis em água que 

pode ser usado como ingrediente para aumentar a elasticidade, consistência e 

estabilidade de alimentos (TAVAKOLIPOUR, 2011). 
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Outra matéria-prima de grande interesse para a produção de bioplásticos é o 

amido, um dos polímeros naturais mais baratos e disponíveis e que pode ser 

processado como um material termoplástico na presença de plastificantes e sob 

ação de calor e fluxo (FAKHOURI, 2009). Embora o amido seja um material 

promissor, sua aplicação é ainda limitada devido a sua elevada fragilidade e 

hidrofilicidade. Essas características associadas à recristalização após o 

processamento e elevada viscosidade do material fundido tem impedido um maior 

crescimento do seu uso. Uma das formas encontradas para melhorar as 

propriedades do amido e que tem sido empregada com sucesso na produção de 

produtos industriais é a composição do amido com outros polímeros para dar origem 

a blendas poliméricas (MIRANDA e CARVALHO, 2011). Desta forma, a produção de 

blendas com gelatina e amido melhora as condições de processamento e suas 

propriedades mecânicas, além de manter sua capacidade de ser degradado 

facilmente na natureza.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Obter gelatina utilizando resíduos do processamento de carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia, comparando suas propriedades com 

uma gelatina bovina comercial, e, a partir dessas gelatinas, produzir bioblendas de 

gelatina e amido de milho. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Extrair gelatina a partir dos resíduos do processamento de CMS de tilápia 

(Oreochromis niloticus) em escala de bancada, e reproduzir sua extração em um 

reator com capacidade para 30 litros. 

Caracterizar a gelatina obtida e comparar suas propriedades às de uma 

gelatina bovina comercial do tipo B. 

Realizar um estudo preliminar da produção de bioblendas de gelatina e amido 

a partir de reometria de torque em câmara de mistura e extrusão utilizando gelatina 

bovina comercial e amido de milho comercial, a fim de definir as melhores condições 

para a produção das mesmas bioblendas utilizando gelatina de peixe e amido de 

milho comercial. 

Produzir as bioblendas de gelatina extraída a partir dos resíduos do 

processamento de CMS de tilápia (Oreochromis niloticus) e amido de milho 

comercial via extrusão. 

Realizar caracterizações químicas, físicas, reológicas, morfológicas e 

térmicas dos materiais obtidos e comparar suas propriedades. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Blendas poliméricas 

 

Blenda polimérica é a mistura mecânica de dois ou mais polímeros ou 

copolímeros onde, o segundo componente deve estar presente em pelo menos 2% 

em massa da composição total da mistura, sem que haja elevado grau de ligações 

químicas entre seus componentes (UTRACKI, 2002). No entanto, apenas o 

processo de mistura dos polímeros não garante a formação de uma blenda com as 

propriedades desejadas, pois são fatores como a miscibilidade, a morfologia e a 

adesão interfacial entre as fases é que determinam as propriedades finais da blenda 

(MANSON e SPERLING, 1976). 

Com a produção de blendas poliméricas podem ser concedidos os seguintes 

benefícios: (i) o fornecimento de materiais com um conjunto completo de 

propriedades desejadas com um menor preço; (ii) a extensão do desempenho das 

resinas de engenharia; (iii) a melhoria de propriedades específicas; (vi) oferece 

meios para a reciclagem de resíduos plásticos (UTRACKI, 2002). 

Os fabricantes também podem ser beneficiados por meio da produção de 

blendas, pela oferta de: (i) melhor processabilidade, uniformidade do produto e 

redução de residuos; (ii) mudanças de formulação rápidas; (iii) flexibilidade de 

plantas e alta produtividade; (vi) redução do número de graus a serem produzidos e 

estocados; (v) reciclagem inerente, etc. (UTRACKI, 2002).  

As blendas poliméricas apresentam um grande e crescente segmento da 

tecnologia de polímeros. Tendo em vista a vasta gama de homopolímeros e 

copolímeros já existentes, muita atenção tem sido dispensada à preparação de 

blendas como técnica para a modificação de propriedades de materiais poliméricos. 

Normalmente, a escolha de um par polimérico para a constituição de uma blenda 

deve obedecer aos critérios de custo, processabilidade e propriedades em questão. 

Além destes, é importante que sejam analisados aspectos relacionados à estrutura 

molecular, morfologia, sistema de solventes, condições de mistura, equipamentos e 

necessidade de aditivos (MANSON e SPERLING, 1976). 

Dependendo do sinal da energia livre de mistura, uma blenda pode ser 

classificada como miscível ou imiscível. Uma blenda miscível é homogênea a nível 

molecular, termodinamicamente associada a um valor negativo de energia livre de 
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mistura, enquanto uma blenda imiscível apresenta duas ou mais fases, e está 

associada a uma energia livre de mistura positiva (VASILE e KULSHRESHTHA, 

2003). A maioria das blendas poliméricas são imiscíveis, e a morfologia resultante 

pode produzir as propriedades desejadas. A morfologia de uma blenda polimérica 

indica o tamanho, a forma e a distribuição espacial das fases de um componente 

com relação ao outro (HARRATS, THOMAS e GROENINCKX, 2006) e depende da 

concentração de mistura. Em baixas concentrações de qualquer um dos 

componentes, a fase dispersa forma gotas quase esféricas, enquanto com uma 

maior concentração, adquire a forma de cilindros, fibras ou lâminas (UTRACKI, 

2002) como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Formas da fase dispersa em uma blenda imiscível. Fonte: (KESKKULA, PAUL e 
BARLOW, 1988). 

 

Assim, pode-se classificar a morfologia em dispersa, nos extremos da escala 

de concentração, e co-contínua, na região central, como pode ser observado na 

Figura 2. Co-continuidade acontece quando cada fase é completamente contínua na 

blenda, não sendo possível distinguir a fase dispersa e a matriz. A inversão de fase 

é definida como o ponto de concentração onde a co-continuidade se converte em 

uma morfologia dispersa. A posição da região em que ocorre a co-continuidade é 

influenciada por fatores como tensão interfacial e razão de viscosidade, e a 

estabilidade da estrutura de fase co-contínua depende da deformação e do histórico 
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térmico. Além disso, a co-continuidade contribui para o sinergismo de propriedades 

(UTRACKI, 2002; RAVATI e FAVIS, 2010). 

 

 

Figura 2. (a) Representação esquemática da evolução de uma blenda binária, (b) morfologia 
dispersa, (c) morfologia co-contínua. Fonte: (RAVATI e FAVIS, 2010). 

 

 

Quando a afinidade termodinâmica entre as fases é muito baixa, a blenda 

pode apresentar propriedades mecânicas inferiores às dos componentes puros 

(representadas pela curva inferior na Figura 3), sendo considerada incompatível. 

Quando a interação entre as fases é boa o suficiente, pode-se obter uma aditividade 

de propriedades (representada pela parte central do gráfico da Figura 3) mesmo 

sem ter sido realizada compatibilização. Para algumas blendas, as propriedades 

excedem a aditividade, sendo superiores às dos componentes puros (representadas 

pela curva superior na Figura 3). Nesse caso, tem-se o sinergismo das propriedades 

(KESKKULA, PAUL e BARLOW, 1988). 
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Figura 3. Comportamento da propriedade mecânica em relação à composição para blendas 
que apresentam incompatibilidade, aditividade e sinergismo. Fonte: (KESKKULA, PAUL e 

BARLOW, 1988). 

 

As propriedades de uma blenda imiscível podem ser melhoradas por meio da 

compatibilização. A compatibilização é um processo de modificação das 

propriedades interfaciais em uma blenda imiscível, resultando na redução do 

coeficiente de tensão interfacial e na estabilização da morfologia desejada, levando 

a formação de uma liga polimérica  (UTRACKI, 2002) 

O desempenho de ligas poliméricas depende de seus componentes, suas 

concentrações e da morfologia obtida. O processo de compatibilização deve resultar 

em propriedades estáveis e reprodutíveis, bem como em uma morfologia também 

estável. Esse processo compreende três aspectos: (i) a redução da tensão 

interfacial, tornando a dispersão mais refinada; (ii) a estabilização da morfologia 

durante o processamento, com relação aos efeitos da temperatura e fluxo; (iii) a 

melhora da adesão interfacial no estado sólido, que facilita a transferência de 

tensão, melhorando as propriedades mecânicas do produto (UTRACKI, 2002). 

As estratégias utilizadas para a compatibilização compreendem: (i) a adição 

de uma pequena quantidade de co-solvente – um terceiro componente, miscível em 



8 
 

 

ambas as fases; (ii) a adição de um co-polímero que apresente uma parte miscível 

em uma fase, e a outra miscível na outra fase; (iii) um componente reativo que leve 

à modificação de partes de uma das espécies, gerando pontos de miscibilidade; 

dentre outras (UTRACKI, 2002). 

 

3.1.1 Blendas de gelatina e amido 

 

Geralmente, polímeros de fontes renováveis podem ser classificados em três 

grupos: (1) polímeros naturais, como o amido, proteínas (a exemplo da gelatina) e 

celulose; (2) polímeros sintéticos obtidos de monômeros naturais, como o poli(ácido 

lático) (PLA); e (3) polímeros obtidos através de fermentação microbiana, como o 

poli(hidroxibutirato) (PHB). Como nos polímeros convencionais, muitas propriedades 

dos polímeros de fontes renováveis podem ser melhoradas através da produção de 

blendas e/ou compósitos (YU, DEAN e LI, 2006). 

As principais desvantagens dos polímeros obtidos de fontes renováveis são 

seu caráter hidrofílico, sua alta taxa de degradação e, em alguns casos, 

propriedades mecânicas insatisfatórias. A produção de blendas desses materiais 

com polímeros sintéticos é uma forma simples e barata de melhorar essas 

propriedades, no entanto, as blendas formadas não são biodegradáveis. Dessa 

forma, o estudo da produção de blendas utilizando apenas polímeros biodegradáveis 

têm crescido consideravelmente (YU, DEAN e LI, 2006). 

O amido é um dos polímeros naturais mais promissores devido a sua 

biodegradabilidade, abundância e facilidade de obtenção. No entanto, sozinho, não 

é uma boa alternativa para substituir os polímeros sintéticos, pois sua aplicação é 

ainda limitada devido a sua elevada fragilidade e hidrofilicidade. Essas 

características associadas à recristalização após o processamento  e elevada 

viscosidade do material fundido tem impedido um maior crescimento do seu uso. 

Uma das formas encontradas para melhorar as propriedades do amido e que tem 

sido empregada com sucesso na produção de produtos industriais é a composição 

do amido com outros polímeros para dar origem a blendas poliméricas (MIRANDA e 

CARVALHO, 2011). 

Ambos, gelatina e amido, tem sido usados separadamente para produzir 

filmes, e, por várias razões, a produção de blendas com amido e gelatina tem 

atraído bastante atenção. Por exemplo, filmes feitos de polissacarídeos e proteínas 
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mostram melhores propriedades de barreira para gases (O2 e CO2) do que os filmes 

puros (ZHANG, LIU, et al., 2013).  

Estudos realizados por Zhang et al.(2013), mostram que gelatina e amido são 

imiscíveis e que a separação de fases afeta as propriedades reológicas, de 

processamento e mecânicas das blendas. Na maioria dos casos, a gelatina se 

apresenta como a fase contínua mesmo em blendas ricas em amido. Entretanto, sua 

compatibilidade pode ser melhorada por vários métodos, dentre eles o ajuste de 

temperaturas de processamento, de pH, ou, em alguns casos, de concentração. O 

uso de alguns plastificantes também pode auxiliar a compatibilização, a exemplo do 

polietileno glicol (PEG), como observado por Liu et al.(2014). 

Wulansari, Mitchell e Blanshard (1999) estudaram o efeito da adição de 

gelatina durante a gelatinização do amido no processo de extrusão, por meio de 

difração de raios X, e observaram que a presença de gelatina diminui o teor de 

plastificação, ou seja, o teor de amido nativo não plastificado aumenta quanto maior 

for adição de gelatina. 

Fakhouri (2009) estudou a produção de filmes a partir blendas de gelatina e 

amido por vários métodos, incluindo casting e extrusão em extrusora monorosca 

seguida de sopro. Nesse estudo, observou-se que a adição de gelatina aumentou a 

resistência máxima, diminuiu a permeabilidade ao vapor d’água dos filmes 

produzidos por extrusão seguida de sopro. 

A microestrutura de blendas de gelatina e amido também já foi estudada por 

Liu et al.(2014), observando-se a dispersão de fases, com o amido como fase 

dispersa até em composições na proporção 80/20 (amido/gelatina). Para isso, foram 

utilizadas técnicas como microscopia óptica, tingindo o amido com solução de iodo, 

MEV e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

acoplada a um microscópio óptico. 

 

3.2 Colágeno: fonte para a produção de gelatina. 

 

O termo colágeno é derivado de palavras gregas que significam “produzir 

cola”, sendo essa, sua primeira aplicação industrial. O colágeno é uma glicoproteína 

que contém pequena quantidade de galactose e glicose, sendo um importante 

constituinte estrutural de vertebrados e invertebrados. Está presente em abundância 

nos mamíferos, sendo a maior proteína constituinte de peles, tendões, cartilagens, 
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ossos e tecido conectivo em geral. Nos pássaros e peixes possui papel similar, e é 

um importante constituinte estrutural do corpo dos invertebrados (ALFARO, 2008). 

O nome “colágeno” é usado como um termo genérico para proteínas que 

formam uma hélice tripla característica, com três cadeias polipeptídicas, e todos os 

membros da família do colágeno formam essa estrutura supramolecular na matriz 

extracelular, embora seus tamanhos, funções e distribuição nos tecidos variem 

consideravelmente. Até o momento, foram descritos 26 tipos de colágenos 

geneticamente distintos. Os diferentes tipos de colágenos são caracterizados por 

considerável complexidade e diversidade em sua estrutura, sua variedade de 

ligações, sua montagem e sua função (GELSEA, PÖSCHLB e AIGNER, 2003). 

Como todas as outras proteínas, o colágeno apresenta elementos estruturais 

nas formas primária, secundária e terciária. Também apresenta estrutura 

quaternária, similar a outras proteínas oligoméricas que se caracterizam por terem 

múltiplas cadeias ou subunidades polipeptídicas (ALFARO, 2008). A estrutura 

primária do colágeno animal é constituída por cerca de 1010 aminoácidos ligados na 

forma de cadeias com massa molecular de aproximadamente 100.000 g.mol-1. 

Essas cadeias são conhecidas como cadeias alfa, e contém cerca de 330 unidades 

da sequência geral glicina-X-Y. A glicina, sozinha, constitui aproximadamente 33% 

do conteúdo de aminoácidos do colágeno, enquanto a prolina e hidroxiprolina, 

juntas, constituem cerca de 22%. A prolina frequentemente assume a posição X, na 

sequência geral, e a hidroxiprolina quase sempre ocorre na posição Y. Os 45% 

restantes da composição de aminoácidos são distribuídos nas posições X e Y, com 

certas combinações sendo favorecidas por efeitos estéricos e eletrostáticos 

(SCHRIEBER e GAREIS, 2007). 

Prolina e hidroxiprolina são responsáveis pela estrutura secundária única do 

colágeno, pois limitam a rotação da cadeia polipeptídica e, assim, contribuem para a 

estabilidade da tripla hélice (SCHRIEBER e GAREIS, 2007). A hidroxiprolina 

também pode ser utilizada na determinação de colágeno presente num tecido; pois o 

colágeno é a única proteína que contém quantidade relativamente elevada e 

constante de hidroxiprolina, a qual não é encontrada em quantidades apreciáveis em 

outras proteínas (ALFARO, 2008). 
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3.3 Gelatina 

 

A gelatina é um biopolímero polidisperso obtido através de diferentes fontes 

de colágeno e processos de produção (OLIVARES, PEIROTTI e DEIBER, 2006). O 

colágeno e a gelatina são diferentes formas da mesma macromolécula, sendo 

possível descrevê-la como colágeno hidrolisado. É uma proteína única, devido a sua 

habilidade de formar um gel termo-reversível com ponto de fusão próximo a 

temperatura corporal e sua solubilidade em água (NORZIAH, AL-HASSAN, et al., 

2009), sendo obtida industrialmente a partir de ossos, cartilagens e peles de 

animais, que são fontes de colágeno (BUENO, 2008).  

Quando soluções de colágeno são aquecidas acima de 40ºC, ocorre 

desnaturação e a estrutura helicoidal é perdida. Como a gelatina é derivada da 

hidrólise do colágeno, suas propriedades e capacidade de gelificação envolvem a 

parcial renaturação e desnaturação das moléculas de colágeno, dessa forma, suas 

características dependem amplamente do colágeno utilizado (ALFARO, 2008). 

O consumo mundial estimado de gelatina é de 200.000 toneladas por ano e é 

principalmente derivada de pele e ossos bovinos e suínos. Devido a sua 

popularidade e suas propriedades sensoriais características, que dificultam sua 

substituição por polissacarídeos, as suas características de formação de gel e de 

filmes e de atividade superficial tem sido extensivamente pesquisadas (BADII e 

HOWELL, 2006).  

Tanto o colágeno quanto a gelatina consistem de quantidades variáveis de 18 

aminoácidos, onde glicina (Gly), prolina (Pro) e hidroxiprolina (Hyp) são os mais 

abundantes e representam quase dois terços do total de constituintes aminoácidos 

da molécula de gelatina. Dessa forma, é natural que sejam candidatos a comporem 

qualquer sequência repetitiva dos polipeptídios constituintes da gelatina. A estrutura 

primária da gelatina tem a forma geral [Gly-X-Y]n, onde X e Y são resíduos de 

aminoácidos, sendo ocupados geralmente por resíduos de prolina ou hidroxiprolina, 

e n assume um valor aproximado de 330 (MALLMANN, 2010), semelhante à 

estrutura encontrada nas cadeias alfa do colágeno. A Tabela 1 mostra a 

porcentagem média de aminoácidos que constituem a molécula de gelatina. 

A hidroxiprolina é um iminoácido derivado da prolina. Ambos são 

responsáveis pela estabilidade da estrutura do colágeno. Eles formam ligações de 

hidrogênio que estabilizam a estrutura de tripla-hélice através uma torção acentuada 
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da estrutura do colágeno. A presença de prolina e hidroxiprolina também é 

responsável pelas temperaturas de fusão e gelificação de diferentes tipos de 

gelatina. O teor desses aminoácidos distingue os diferentes tipos de fontes de 

gelatina. Quanto menores os teores de prolina e hidroxiprolina, menores as 

temperaturas de fusão e gelificação (NORZIAH, AL-HASSAN, et al., 2009). 
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Gelatina normalmente dissolve-se em água quente (a aproximadamente 

40°C) e acima dessa temperatura o polipeptídeo existe como novelos individuais 

Tabela 1. Porcentagem média dos aminoácidos constituintes da molécula de gelatina 

Fonte: (MALLMANN, 2010) 
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flexíveis. Quando resfriados, géis transparentes são formados (quando a 

concentração é maior do que a concentração crítica para a formação do gel, 

tipicamente de 0,4 a 1%). Estes contêm extensas ligações cruzadas ou zonas de 

junção formadas pela parcial reversão para a estrutura ordenada de tripla-hélice com 

sequência semelhante à do colágeno, separadas por resíduos de peptídeos na 

conformação desordenada (amorfos) ao longo de seu contorno (ROSS-MURPHY, 

1992). 

A Figura 4 ilustra as estruturas presentes no colágeno; sua estrutura após o 

processo de extração, onde tem-se uma solução com cadeias individuais de 

gelatina; a estrutura do gel de gelatina após o resfriamento, quando as estruturas de 

tripla-hélice se reorganizam, formando uma rede; e a completa desnaturação, 

quando as cadeias de gelatina atingem massas molares muito baixas e não é mais 

possível a formação de gel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

Figura 4. (a)Transições de estrutura molecular do colágeno à gelatina. Fonte: Adaptado de 
(Nippi Inc.). (b) Micrografia da estrutura do gel de gelatina. A barra de escala corresponde a 

1 µm. Fonte: (PANG, DEETH, et al., 2013) 
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A gelatina pura e desidratada é um polímero semicristalino, dependendo do 

armazenamento e do histórico térmico da macromolécula. De um ponto de vista 

estrutural, a gelatina se difere de outras proteínas em que há uma falta de ordem 

interna considerável e uma conformação aleatória das cadeias polipeptídicas em 

solução aquosa. A gelatina forma uma rede tridimensional com zonas de junções 

intermoleculares microcristalinas, sendo, entretanto, um gel. Em um sistema 

concentrado, essas junções são responsáveis pela cristalinidade da gelatina 

(SOBRAL e HABITANTE, 2001). A principal evidência disso veio com medidas de 

rotação óptica, uma vez que o sinal e magnitude de rotação da luz plano-polarizada 

transmitida através de uma solução pode ser correlacionada, pelo menos semi-

empiricamente, com o ângulo de torção especificando a orientação relativa de 

resíduos de peptídeos adjacentes. Medidas da rotação específica do tropocolágeno 

e de gelatina desnaturada a altas temperaturas podem ser facilmente realizadas, e a 

rotação específica de solução de gelatina resfriadas (e géis) então permitem uma 

estimativa da quantidade relativa de triplas hélices (ROSS-MURPHY, 1992).  

As zonas de junção, formadas durante a gelificação, são muito ricas em 

tripletos Gly-Pro-Hyp, que são importantes na formação de regiões da tripla hélice. 

Estas regiões devem estar estabilizadas por ligações de hidrogênio, por clusters de 

atrações de van der Waals entre resíduos Pro e Hyp em cadeias diferentes, ou pela 

incorporação de moléculas de água formando ligações de hidrogênio entre os 

resíduos imida, para formar domínios rígidos de longo alcance (MALLMANN, 2010). 
Na maioria dos sistemas biopoliméricos, incluindo o DNA e vários outros 

polissacarídeos (agarose, carragenanas), a renaturação de duplas-hélices ocorre 

muito rapidamente (mesmo muito próximo à temperatura de transição) e se 

assemelha a uma verdadeira transição de primeira ordem. Para a gelatina, 

entretanto, é conhecido que há uma fase inicial, que dura muitas horas, seguida por 

um processo muito mais lento que parece continuar por tempos muito longos. Por 

esse motivo, acredita-se que a etapa de nucleação de hélices é lenta, e sua 

subsequente propagação é ainda mais lenta. Por esse motivo, é muito difícil atingir 

um estado de equilíbrio (ROSS-MURPHY, 1992). 

Até recentemente pensava-se que as triplas-hélices de gelatina envolviam 

três diferentes cadeias peptídicas, como na tripla-hélice original do tropocolágeno, e 

cada cadeia participava de várias zonas de junção. Entretanto, com base na ordem 

cinética dependente da concentração (primeira ordem para baixas concentrações, 
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aumentando para segunda ordem em altas concentrações) observada através de 

técnicas quirópticas, foi proposto que a nucleação da hélice é um processo 

bimolecular, envolvendo um dobramento intramolecular (uma estrutura metaestável 

promovida por glicinas adjacentes e/ou resíduos de prolina) e outra macromolécula 

de gelatina. Quando um terceiro elemento tende a torção na orientação correta, a 

tripla hélice pode ser iniciada (ROSS-MURPHY, 1992). Medidas de rotação óptica 

clássicas fornecem a fração de resíduos de aminoácidos dentro dos segmentos 

helicoidais, mas a determinação do números de tais segmentos requer o 

conhecimento de seu comprimento (BENGUIGUI, BUSNEL e DURAND, 1991). A 

Figura 5 ilustra os dois tipos de processos de formação das triplas-hélices sugeridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura de rede e as propriedades físicas dos géis de gelatina são 

principalmente condicionadas pela fonte de condições de extração da gelatina. 

Generalizando, gelatina extraída a baixas temperaturas possui um gel mais firme, e 

exibe maiores valores de Bloom, que é a medida de força do gel. Além disso, as 

propriedades mecânicas de filmes tem sido relacionadas com o nível de renaturação 

da proteínas, ou seja, pelo conteúdo de triplas-hélices. O fenômeno de renaturação 

da gelatina é de grande interesse também em vista do desenvolvimento de materiais 

com propriedades mecânicas ajustáveis às propostas de aplicação (BIGI, 

PANZAVOLTA e RUBINI, 2004).  

Figura 5. Comparação entre os processos bi- e trimoleculares de formação da tripla-hélice. 
Fonte: (BENGUIGUI, BUSNEL e DURAND, 1991) 
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A gelatina é amplamente consumida como alimento e constitui uma 

sobremesa popular, que é facilmente assimilável e até auxilia a digestão de outras 

comidas, formando emulsão com gorduras e proteínas (SHREVE e BRINK JR., 

1980).  Na indústria alimentícia, a gelatina é um dos polímeros solúveis em água que 

pode ser usado como ingrediente para aumentar a elasticidade, consistência e 

estabilidade de alimentos (TAVAKOLIPOUR, 2011). É utilizada como clarificante de 

bebidas, como vinho branco, cervejas, sucos de frutas, espessantes, estabilizadora 

e texturizadora de iogurtes, sorvetes, cream cheese, queijo cottage, espumas e 

saladas de frutas (BORDIGNON, 2010). A gelatina teve papel importante no 

desenvolvimento acelerado das indústrias cinematográfica e fotográfica, sendo 

utilizada para revestir a base das películas e constituir a emulsão de sais de prata 

sensíveis à luz. Na indústria farmacêutica, é utilizada para fabricar cápsulas e como 

emulsificador (SHREVE e BRINK JR., 1980). Também é utilizada como expansor de 

plasma, como ingrediente em formulações de drogas e selante para próteses 

vasculares (YOUNG, WONG, et al., 2005). 

Gelatina pode ser identificada através de um teste positivo para hidroxiprolina, 

turbidez com ácido tânico, ou através da precipitação amarela com dicromato de 

potássio acidificado ou trinitrofenol. Uma solução a 5% mostra uma formação 

reversível sol-gel entre 10-60ºC (KIRK e OTHMER, 1998). Os principais atributos 

mensurados para determinar a qualidade das gelatinas comerciais são: umidade, 

cinzas, metais pesados, força de gel, viscosidade, cor e claridade, pH, pontos de 

gelificação e fusão, ponto isoelétrico e microbiologia.Dentre essas propriedades, as 

mais importantes para determinar o uso adequado de cada tipo de gelatina são a 

força de gel e a viscosidade. A propriedade química que mais afeta a força de gel 

(valor de Bloom) e a viscosidade da gelatina é a massa molar media e a distribuição 

de massa molar. Em geral, a soma de frações peptídicas especificamente 

estruturadas é proporcional ao valor de Bloom, enquanto a porcentagem de massa 

molar elevada do material é proporcional à viscosidade (SEGTNAN, KVAAL, et al., 

2003). 

3.3.1 Produção de gelatina 

 

A gelatina é obtida pelo aquecimento do colágeno acima da temperatura de 

transição do rolo helicoidal (estrutura tripla-hélice), causando um colapso estrutural. 

Estas mudanças ocorrem em uma faixa relativamente estreita de temperatura, onde 
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primeiro ocorre o colapso da estrutura helicoidal da molécula de colágeno, e então, o 

desenrolamento das cadeias, levando ao lento decréscimo do peso molecular. Após 

a desnaturação térmica parcial, as fibras de colágeno apresentam comportamento 

essencialmente elástico, como uma rede aleatória. Esse tratamento é necessário 

para romper as ligações não covalentes e desorganizar a estrutura da proteína, e 

assim, produzir adequado inchamento e ruptura das ligações intra e 

intermoleculares, causando a solubilização do colágeno, levando a conversão em 

gelatina, com aumento da capacidade de hidratação (ALFARO, 2008). 

Os processos de obtenção de gelatina são compostos por 3 etapas principais: 

pré-tratamento da matéria prima, extração da gelatina, e purificação e secagem. O 

pré-tratamento objetiva facilitar a extração da gelatina, quebrando cadeias 

polipeptídicas do colágeno e intumescendo sua estrutura. Dependendo do método 

utilizado para o pré-tratamento, dois diferentes tipos de gelatina (cada uma com 

características distintas) podem ser produzidas (KARIM e BHAT, 2009), as mais 

comuns são as gelatinas do tipo A e do tipo B. Gelatinas do tipo A são obtidas de 

peles e ossos de diferentes origens através de pré-tratamento ácido, produzindo 

gelatinas com pontos isoelétricos de 6 a 9,5. Gelatinas do tipo B são obtidas de 

peles e ossos bovinos através de pré-tratamento alcalino, originando gelatinas de 

ponto isoelétrico de 4,5 a 5,5 (SEGTNAN, KVAAL, et al., 2003). 

A preparação de gelatina tipicamente mostra uma relação inversa entre a 

qualidade do produto obtido e seu rendimento. A qualidade, que é avaliada pela 

força de gel, é inversamente afetada pelo aumento em tempo de reação, 

temperatura de extração e número de ciclos de extração, mas o rendimento do 

processo aumente com o aumento dos níveis dos fatores mencionados (MOKREJS, 

LANGMAIER, et al., 2009). 

 

3.3.2 Gelatina de peixe 

 

A maioria das gelatinas comerciais é derivada de fontes de mamíferos, 

principalmente suínos e bovinos, porém, devido a algumas particularidades 

socioculturais do islamismo e judaísmo e doenças mundialmente conhecidas como a 

encefalopatia espongiforme bovina (mal da vaca louca) e febre aftosa, a gelatina de 

peixe tem sido pesquisada como uma fonte alternativa de consumo (ALFARO, 

2008). O uso comercial da pele, ossos e vísceras de peixes possibilita benefícios 
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econômicos à indústria de processamento de peixes, já que grandes quantidades 

destes materiais são constantemente geradas e normalmente acabam sendo 

descartadas (BADII e HOWELL, 2006).   

Fatores que afetam as propriedades e processos de produção da gelatina são 

as espécies, raça, idade, tipo de alimentação do animal, e condições de 

armazenamento da matéria-prima. Um importante fator que afeta a qualidade da 

gelatina de peixe é a condição ambiental das espécies de peixe. Geralmente, 

colágeno e gelatina preparados a partir de espécies de peixe de ambientes de 

baixas temperaturas contem menores quantidades de prolina e hidroxiprolina, menor 

número de ligações de hidrogênio e menor ponto de fusão do que espécies de 

ambientes de maior temperatura. O teor elevado de iminoácidos em gelatinas de 

mamíferos e peixes de águas quentes está relacionando com uma menor 

concentração crítica e maior ponto de fusão. Uma gelatina com maior massa molar é 

conhecida por ter uma maior força de gel do que gelatinas com menor massa molar. 

(BADII e HOWELL, 2006). 

A gelatina de peixe, no entanto, não pode substituir o papel das gelatinas 

obtidas de mamíferos totalmente, devido às duas limitações: sua menor temperatura 

de fusão e força de gel. Similarmente, os géis formados tendem a ser menos 

estáveis e ter piores propriedades reológicas, limitando assim seu campo de 

aplicação. A formação de géis menos estáveis ocorre devido a sua menor 

quantidade de prolina e hidroxiprolina que são importantes durante a formação de 

ligações de hidrogênio da gelatina em soluções aquosas. Além disso, como já 

mencionado, as propriedades da gelatina obtida variam bastante de acordo com as 

espécies de peixe utilizadas para a extração (PRANOTO, LEE e PARK, 2007). 

 

3.4 Amido 

 

3.4.1 Definição, composição e fontes de obtenção 

 

O amido constitui, juntamente com a celulose, uma das mais abundantes 

fontes de carboidratos. Ele é armazenado nas plantas na forma de grânulos e, as 

variações de tamanho, forma, associações e composição (-glicosídeos, umidade, 

proteínas, lipídeos, proteínas e minerais) são dependentes de sua origem botânica 

(CORRADINI, TEIXEIRA, et al., 2007). Os grânulos de amido são encontrados 



19 
 

 

principalmente nas sementes, raízes e tubérculos de diferentes origens, tais como 

milho (milho), trigo, batata e arroz (XIE, POLLET, et al., 2013). Os grânulos são 

compostos principalmente (98 a 99%, base seca), por dois tipos de polissacarídeos: 

a amilose e a amilopectina, cuja proporção é também variável em função da origem 

vegetal do amido. A maioria dos amidos nativos, tais como o de milho, de trigo e de 

batata, contém 20-30% de amilose. Existem amidos com um conteúdo de amilose 

alterado, como o amido “waxy”, com conteúdo de amilose maior que 99%, extraído 

de cereais modificados. Proteínas e lipídeos (<0,6%) podem ser encontrados na 

superfície granular. Há também a presença de pequenas quantidades de elementos 

(<0,4%) tais como cálcio, magnésio, potássio, fósforo e sódio (CORRADINI, 

TEIXEIRA, et al., 2007). A Tabela 2 mostra características de diversos tipos de 

amido comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando somente ligações α(1-4) são formadas entre as unidades 

glicosídicas, o homopolímero resultante possui uma cadeia linear, sendo 

denominada amilose. A distribuição de massa molar da amilose é variável com as 

fontes botânicas e também com as formas de extração. A amilose se caracteriza por 

Tabela 2. Características de alguns amidos comerciais. 

Fonte: (CORRADINI, TEIXEIRA, et al., 2007). 
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apresentar uma estrutura helicoidal, na sua forma cristalina, dentro da qual é 

possível acomodar moléculas de iodo, formando um complexo de cor azul intensa, 

sendo essa reação a base de uma das técnicas para a determinação de amilose 

(blue value) e indicação da presença de amido (MUCCILLO, 2009). 

A amilopectina é constituída por cadeias lineares de 20 a 25 unidades de 

glicose em ligações α(1-4) e tem cerca de 5% de suas unidades glicosídicas em 

ligações α(1-6), tornando-a uma molécula muito maior do que a amilose 

(MUCCILLO, 2009), com estrutura altamente ramificada, semelhante a uma árvore, 

e complexa que pode variar substancialmente entre amidos de diferentes fontes 

(COPELAND, BLAZEK, et al., 2009).  

As estruturas moleculares da amilose e da amilopectina estão representadas 

na Figura 6. 

 

 

A Tabela 3 mostra uma comparação entre as propriedades da amilose e da 

amilopectina. 

 

Figura 6. Estruturas moleculares da (a) amilose e (b) amilopectina. Fonte: (XIE, POLLET, et al., 
2013) 
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Tabela 3. Propriedades da amilose e da amilopectina 

Propriedades Amilose Amilopectina 

Estrutura Geral Essencialmente linear Ramificada 

Cor com Iodo Azul escuro Roxo 

Afinidade com Iodo 19-20% <1% 

Comprimento Médio de Cadeia 

(Unidades Glicosídicas) 
100 – 10.000 20 - 30 

Grau de Polimerização 

(Unidades Glicosídicas) 
100 – 10.000 10.000 – 100.000 

Solubilidade em Água Variável Solúvel 

Estabilidade em Solução Aquosa Sofre Retrogradação Estável 

 Fonte: (BEMILLER e WHISTLER, 1984) 

 

3.4.2 Estrutura dos grânulos de amido e sua plastificação 

 

O Brasil ocupa papel de destaque na produção de amido sendo o segundo 

produtor mundial de mandioca, ficando atrás apenas da Nigéria e terceiro produtor 

mundial de milho, ficando atrás dos Estados Unidos da América e da China. 

Portanto, o desenvolvimento de novos materiais a partir do amido, com maior valor 

agregado é de grande interesse (MIRANDA e CARVALHO, 2011). 

Atualmente, é sabido que a cristalinidade parcial dos grânulos de amido 

nativo é devida a organização de clusters da cadeia de amilopectina. As cadeias de 

amilopectina estão radialmente arranjadas com seus grupos terminais não redutores 

em direção à superfície e estas são organizadas alternando áreas cristalinas e 

amorfas.  O arranjo da amilose e da amilopectina nos grânulos leva à formação de 

zonas de deposição mais ou menos densas. A região onde se concentra a 

amilopectina é mais densa ou cristalina. A cristalinidade do grão de amido chega em 

torno de 15 a 45% e se deve basicamente à amilopectina (MUCCILLO, 2009). A 

estrutura dos grãos está representada na Figura 7. 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando grânulos de amido nativo são aquecidos em água, sua arquitetura 

semicristalina e tridimensional é gradualmente desfeita, resultando em uma 

transição de uma estrutura granular ordenada em um estado desordenado em água, 

o que é conhecido como gelatinização. Gelatinização é um processo irreversível que 

inclui o inchaço dos grânulos de amido, fusão cristalina (com a perda de 

birrefringência) e solubilização molecular. A completa gelatinização do amido sob 

condições sem fluxo requer excesso de água. Com água abundante, os cristalitos 

podem ser separados pelo inchaço, não deixando cristalitos a serem fundidos a 

temperaturas mais altas. No entanto, se o conteúdo de água for limitado, a força de 

inchamento pela água será muito menos significante e o impedimento estérico será 

elevado. Nesse caso, será necessário o uso de altas temperaturas para facilitar a 

mobilidade das moléculas de amido e a desestruturação das regiões cristalinas. O 

processo de gelatinização com quantidades de água pequenas pode ser definido 

com a fusão do amido. Através da gelatinização/fusão, o amido granular nativo é 

então convertido a um estado fundido, o qual é conhecido como “amido plastificado” 

ou “amido termoplástico”  (XIE, POLLET, et al., 2013). A Figura 8 mostra as 

transições de estrutura da amilose e amilopectina nos grânulos de amidos que 

ocorrem durante a gelatinização e retrogradação. 

 

Figura 7. Estrutura do grânulo de amido. Fonte: (BEMILLER e WHISTLER, 1984) 
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A retrogradação é o fenômeno que ocorre quando a dispersão de amido 

gelatinizado é esfriada e as moléculas de amilose se reassociam formando zonas 

cristalinas. O nome é dado pois o amido volta à sua condição de insolubilização em 

água fria, fenômeno frequentemente encontrado em pastas de amido envelhecidas 

e/ou refrigeradas (MUCCILLO, 2009). 

O amido termoplástico (TPS) plastificado apenas com água torna-se muito 

frágil à temperatura ambiente, portanto para aumentar a flexibilidade do material e 

melhorar seu processamento outros plastificantes são utilizados como, por exemplo, 

glicerol, propileno glicol, sorbitol e outros. Se utilizado o glicerol, dependendo da 

quantidade, o TPS pode estar em um estado vítreo ou borrachoso à temperatura 

ambiente. Uma grande quantidade de plastificante aumenta a mobilidade das 

cadeias de amido e, portanto, diminui a temperatura de transição vítrea (XIE, 

POLLET, et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Transições envolvendo a plastificação do amido. Fonte: (LIU, XIE, et al., 2009) 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Fluxograma geral do projeto 

A Figura 9 mostra o fluxograma geral do projeto. 
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Figura 9. Fluxograma geral do projeto 
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4.2 Materiais 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados como principais materiais:  

 Gelatina comercial (do tipo B) de origem bovina;  

 Resíduos do processamento de carne mecanicamente separada de 

tilápia (Oreochromis niloticus); 

 Amido de milho comercial da marca Quero®. 

 

4.3 Obtenção dos resíduos do processamento de carne mecanicamente 

separada de tilápia 

 

Durante a etapa de extração em escala de bancada, tilápias evisceradas, da 

espécie Oreochromis niloticus, foram adquiridas no mercado local e submetidas ao 

processo de filetagem. Os resíduos da filetagem (cabeças, escamas, esqueletos 

com carne aderida e peles) foram levados à unidade do Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), em Pentecoste, para a separação mecânica da 

carne aderida. Os resíduos sem carne e triturados foram utilizados para a extração 

de gelatina. A Figura 10 mostra um fluxograma das etapas executadas. 

 

Figura 10. Separação mecânica da carne aderida aos resíduos de tilápia.  

 

      

Resíduos com 
carne aderida 

Equipamento Remoção da 
carne aderida 

Resíduos triturados e 
sem carne 
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Para a extração no reator de 30 L, os resíduos já sem carne e triturados foram 

gentilmente cedidos pela empresa Valpex, com sede em Fortaleza, e foram 

armazenados em câmara de congelamento, a -17 °C, até sua utilização.  

 

4.4 Pré-tratamentos e extração de gelatina em escala de bancada 

 

4.4.1 Pré-tratamentos dos resíduos do processamento de CMS de tilápia 

em escala de bancada 

 

Os resíduos de processamento de tilápia, após a remoção da carne aderida, 

passaram por 3 pré-tratamentos, dois ácidos e um básico, descritos a seguir: 

 

Pré-tratamento em ácido acético: 

Neste primeiro pré-tratamento os resíduos foram imersos em solução de 

ácido acético 0,1 M (reagente da marca Impex), na proporção de 1:3 

(resíduos/solução), por 1 h. Decorrido esse período, neutralizou-se o meio com uma 

solução de NaOH 50% (m/v) (reagente da marca Vetec) e o sobrenadante foi 

separado com o auxílio de uma peneira.  

 

Pré-tratamento em hidróxido de sódio: 

Os resíduos, após a separação do sobrenadante, foram imersos em solução 

de NaOH 0,1 M, também na proporção de 1:3 (resíduos/solução), e o sistema 

permaneceu sob agitação constante através de agitador mecânico (Fisatom, modelo 

713D) com haste de aço inox por 1 h. Após esse período, o sistema foi neutralizado 

com solução de H2SO4 60% (m/v), (reagente da marca Synth), e novamente o 

sobrenadante foi separado com o auxílio de uma peneira. 

 

Pré-tratamento em acido sulfúrico: 

Os resíduos obtidos foram imersos em solução de H2SO4 0,1 M, mantendo-se 

a proporção de 1:3 (resíduos/solução), e o sistema permaneceu sob agitação 

constante através de agitador mecânico com haste de aço inox revestida com Teflon 

por 1 h. O sistema foi então neutralizado com NaOH 50% (m/v), e o sobrenadante 

novamente separado. 
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4.4.2 Extração da gelatina em escala de bancada 

 

Para a realização da extração, os resíduos, após todos os pré-tratamentos, 

foram imersos em água deionizada pré-aquecida a 45 °C, e permaneceram sob 

aquecimento (45 °C) em chapa aquecedora (modelo HS 10, da C-MAG) e agitação 

constante em agitador mecânico por 1 h. A gelatina obtida foi então filtrada em TNT, 

centrifugada (modelo CR 22 GIII, da Hitachi), rotaevaporada (Rotavapor, da Buchi) e 

liofilizada (modelo LP510, da LIOTOP). A gelatina seca foi então moída em moinho 

analítico por corte (modelo A11 basic, da IKA). 

A Figura 11 mostra um fluxograma de todo o processo, desde os pré-

tratamentos à extração. 

 

 

Figura 11. Fluxograma da extração da gelatina a partir dos resíduos do processamento de CMS 
de tilápia 
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4.5 Pré-tratamentos e extração de gelatina em reator com capacidade 

para 30 L 

 

Para a extração no reator utilizou-se o sistema mostrado na Figura 12, 

composto por um tacho encamisado ligado a um banho termostatizado com 

circulação e um agitador mecânico. 

 

 

O procedimento seguiu as mesmas etapas executadas para a extração em 

escala de bancada. Foram realizados 3 pré-tratamentos, em temperatura ambiente: 

o primeiro em solução de ácido acético 0,1 M, o segundo em solução de NaOH 0,1 

M e o último em solução de H2SO4 0,1 M, mantendo-se a proporção de 1:3 

(resíduos/solução) e realizando-se neutralizações ao final de cada etapa. Dessa 

forma, calculou-se que a capacidade ideal para possibilitar a execução de todas as 

etapas da extração, considerando o intumescimento dos resíduos durante as etapas 

de pré-tratamento, é de 5 kg de resíduos. A separação dos resíduos da solução, 

após os pré-tratamentos, foi realizada com o auxílio de um balde de aço inox furado, 

Figura 12. Sistema para a extração de gelatina em reator com capacidade para 30 L. 
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do mesmo tipo utilizado em autoclaves, e peneiras. A extração foi realizada no 

mesmo sistema, ajustando-se a temperatura do banho termostatizado a 45 °C. A 

gelatina extraída foi filtrada em TNT, e em seguida centrifugada (centrífuga modelo 

CR 22 GIII, da Hitachi), rotaevaporada (Rotavapor, da Buchi) e liofilizada (liofilizador 

modelo LP510, da LIOTOP). A gelatina seca foi então moída em liquidificador 

industrial e peneirada. 

 

4.6 Estudo preliminar de blendas gelatina bovina/amido de milho: 

definição das condições de processamento  

 

Inicialmente, foi estudado o comportamento de mistura de blendas gelatina 

bovina/amido de milho por reometria de torque em câmara de mistura para definir as 

quantidades de plastificantes a serem utilizados e a temperatura aproximada de 

processamento. Esse estudo foi realizado utilizando apenas a gelatina bovina, que é 

comercialmente disponível, pois a gelatina de tilápia utilizada neste trabalho foi 

extraída em laboratório, tendo, portanto, quantidade limitada.  

 

4.6.1 Preparação do amido de milho para pré-misturas 

 

Cerca de 500 g de amido de milho comercial foram adicionados em água na 

proporção de 3:1 (água/amido), em um béquer de 5 L. Agitou-se a mistura com um 

bastão de vidro por cerca de 30 min e, em seguida, filtrou-se a mistura a fim de 

separar o amido. A filtração foi realizada com funil de Büchner, papel de filtro com 

diâmetro de poro de 8 µm, kitassato e bomba de vácuo, da marca Marconi. Após a 

filtração, o amido foi distribuído em bandeja de aço inox e foi levado a uma estufa de 

circulação (da marca ACB Labor) a 50 °C, permanecendo em secagem por 2 dias. O 

amido seco foi moído em moinho analítico por impacto (da marca IKA, modelo A11 

basic). 

 

4.6.2 Preparação das pré-misturas para reometria de torque em câmara 

de mistura 

 

As pré-misturas para a preparação das blendas foram produzidas utilizando 

amido de milho comercial, gelatina bovina comercial, água destilada e glicerol (da 
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marca Vetec). Nessa etapa, as misturas foram feitas manualmente em béquers de 

plástico, misturando inicialmente os plastificantes, e adicionando, gradualmente, os 

sólidos. Cada pré-mistura foi armazenada em sacos plásticos e acondicionada em 

freezer por, no mínimo, 48 horas. As proporções de cada um dos componentes 

utilizados, bem como uma lista de códigos para nomear cada amostra, estão 

descritas na Tabela 4:  

 

Tabela 4. Composições das pré-misturas para a preparação das blendas de gelatina 
bovina/amido em câmara de mistura 

 

Amostra 
Proporções em massa (g) 

Porcentagem de plastificante 

(%) 

Gelatina Amido Glicerol Água Glicerol Água 

GB100(1) 100 - 45 15 28 9 

GB100(2) 100 - 25 40 15 24 

GB75/A25(1) 75 25 45 15 28 9 

GB75/A25(2) 75 25 25 40 15 24 

GB50/A50(1) 50 50 45 15 28 9 

GB50/A50(2) 50 50 25 40 15 24 

GB25/A75(1) 25 75 45 15 28 9 

GB25/A75(2) 25 75 25 40 15 24 

A100(1) - 100 45 15 28 9 

A100(2) - 100 25 40 15 24 
 

 

4.6.3 Reometria de torque em câmara de mistura das blendas gelatina 

bovina/amido 

 

A reometria de torque pode ser realizada em uma câmara de mistura interna 

do tipo HAAKE, que está mostrada na Figura 13. Este misturador consiste de dois 

rotores que giram em contra-rotação na câmara de mistura, requerendo uma 

pequena quantidade de material que é inserida no interior da câmara através de um 

alimentador superior. O misturador é conectado a um reômetro de torque, permitindo 

analisar o comportamento reológico do material (o qual está relacionado à 

viscosidade do material fundido) (CORRADINI, TEIXEIRA, et al., 2007). Para a 

análise por reometria de torque, utilizou-se uma massa de 50 g de pré-mistura de 

cada uma das composições, numa câmara de mistura (modelo Reomix 600 OS, da 

HAAKE), acoplada ao reômetro de torque HAAKE Rheodrive 16, utilizando o rotor do 
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tipo roller. A temperatura utilizada na câmara foi de 110 °C, a rotação dos rotores foi 

60 rpm, e o tempo de cada corrida foi 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O material retirado da câmara de mistura foi triturado em moinho analítico 

(modelo A11 basic, da IKA), com nitrogênio líquido, obtendo-se grânulos e pós, 

utilizados para a caracterização das blendas produzidas. Para isso, foram realizadas 

análises de termogravimetria, espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e foi determinada a densidade por picnometria. A 

metodologia utilizada e os resultados dessas análises estão contidos no Apêndice A. 

Os resultados obtidos mostraram que os materiais apresentaram propriedades 

bastante semelhantes, por isso optou-se por processar por extrusão as mesmas 

composições. 

 

4.7 Processamento por extrusão das blendas gelatina bovina/amido e 

gelatina de tilápia/amido 

 

4.7.1 Preparação das pré-misturas gelatina bovina/amido para extrusão 

 

Inicialmente, o amido foi lavado em água destilada, filtrado e seco, seguindo o 

mesmo procedimento descrito no item 4.6.1. Os pós de gelatina e amido, nas 

Figura 13. Câmara de mistura do tipo HAAKE com rotores do tipo roller. 
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proporções de 25/75, 50/50 e 75/25, respectivamente, foram misturados em um 

homogeneizador em V (modelo MA200, Marconi). Em seguida, os plastificantes 

foram adicionados manualmente, colocando-os em um béquer de plástico e 

adicionando o pó gradualmente. Foram preparados cerca de 600 g de pré-mistura 

para cada composição, e cada uma foi armazenada em sacos plásticos, para, por 

fim, serem acondicionadas em freezer. O tempo de armazenamento foi de uma 

semana, para garantir a absorção dos plastificantes pelo amido e pela gelatina. As 

proporções em massa das composições preparadas estão representadas na Tabela 

5. 

 
Tabela 5. Composições das pré-misturas para a preparação das blendas de gelatina 

bovina/amido por extrusão 

 

Amostra 
Proporções em massa (g) 

Gelatina Amido Glicerol Água 

GB100(1) 100 - 45 15 

GB100(2) 100 - 25 40 

GB75/A25(1) 75 25 45 15 

GB75/A25(2) 75 25 25 40 

GB50/A50(1) 50 50 45 15 

GB50/A50(2) 50 50 25 40 

GB25/A75(1) 25 75 45 15 

GB25/A75(2) 25 75 25 40 

A100(1) - 100 45 15 

A100(2) - 100 25 40 

 

4.7.2 Processamento por extrusão das blendas gelatina bovina/amido 

 

Para o processamento por extrusão, foi utilizada uma extrusora dupla rosca 

co-rotacional (modelo AX-DR 16:40, da AX Plásticos) com razão entre o 

comprimento e diâmetro das roscas (L/D) de 40, diâmetro das roscas de 16 mm e 9 

zonas de aquecimento. Foram utilizados dois perfis de temperatura: um para as 

blendas e as composições de amido termoplástico (TPS) e outro para as 

composições de gelatina pura. A diferença entre os perfis foi escolhida devido à 

baixa viscosidade das composições com gelatina pura, sendo difícil controlar seu 

fluxo de saída da matriz. Além disso, a gelatina apresenta uma maior facilidade à 

plastificação quando comparada ao amido, que precisa de maiores temperaturas 
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para ser plastificado. Os perfis de temperatura utilizados estão representados na 

Tabela 6. A rotação das roscas utilizada foi de 100 rpm.  

 

Tabela 6. Perfil de temperatura utilizado no processamento por extrusão das blendas com 
gelatina bovina e amido 

 

Composições 
Temperatura (ºC) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 

A100(1) e A100(2) 
50 60 110 110 120 125 130 130 120 

Blendas gelatina bovina/amido 

GB100(1) e GB100(2) 50 60 70 80 90 100 110 110 100 

 

Todas as composições utilizando as proporções de glicerol e água de 45:15 

foram processadas com sucesso. Já nas composições utilizando as proporções de 

glicerol e água de 25:40, não foi possível obter materiais com boas propriedades, 

exceto para a gelatina bovina pura  [GB100(2)]. Para algumas composições testadas 

[A100(2) e GB25/A75(2)], não foi possível a realização do processamento, pois a 

quantidade de plastificantes não foi suficiente para promover uma completa 

plastificação do material, e para outras [GB50/A50(2) e GB75/A25(2)], os materiais 

obtidos eram quebradiços, indicando degradação. O Apêndice B contém imagens do 

processamento e dos materiais obtidos, evidenciando o ocorrido. 

A partir destes resultados, escolheu-se a proporção de glicerol e água de 

45:15 para a produção das blendas de gelatina de tilápia e amido. 

 

4.7.3 Preparação das pré-misturas gelatina de tilápia/amido para 

extrusão 

 

Inicialmente, os plastificantes, água e glicerol nas proporções de 45:15, foram 

adicionados à gelatina de tilápia e ao amido, previamente lavado, separadamente e 

acondicionados em freezer por uma semana. Após esse período, os pós, já com os 

plastificantes, foram misturados manualmente nas proporções de 25/75, 50/50 e 

75/25 (gelatina/amido). Preparou-se cerca de 500 g de cada pré-mistura. As 

proporções em massa, ao final da mistura, das composições preparadas estão 

representadas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Composições das pré-misturas para a preparação das blendas de gelatina de 
tilápia/amido por extrusão 

 

Amostra 
Proporções em massa (g) 

Amido Gelatina Glicerol Água 

GT100(1) 100 - 45 15 

GT75/A25(1) 75 25 45 15 

GT50/A50(1) 50 50 45 15 

GT25/A75(1) 25 75 45 15 

A100(1) - 100 45 15 

 

4.7.4 Reometria de torque 

 

Antes da realização do processamento, foi realizada a análise por reometria 

de torque com as pré-misturas a serem processadas. O equipamento utilizado foi o 

mesmo das análises anteriores (câmara de mistura modelo Reomix 600 OS, da 

HAAKE, acoplada ao reômetro de torque HAAKE Rheodrive 16). Também foram 

utilizadas as mesmas condições de análise, colocando-se 50 g de cada pré-mistura 

na câmara a 110 °C, com rotação dos rotores de 60 rpm, e duração de 10 minutos 

para cada análise.  

 

4.7.5 Processamento por extrusão das blendas gelatina de tilápia/amido 

 

O processamento foi realizado na mesma extrusora dupla rosca utilizada na 

produção das blendas de gelatina bovina/amido (modelo AX-DR 16:40, da AX 

Plásticos). Nesse caso, também foram utilizados dois perfis de temperatura, pela 

mesma justificativa do processamento anterior. Os perfis de temperatura utilizados 

estão contidos na Tabela 8. A rotação das roscas utilizada foi de 180 rpm. 

 

Tabela 8. Perfil de temperatura utilizado no processamento por extrusão das blendas com 
gelatina de tilápia e amido 

 

Composições 
Temperatura (ºC) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 

A100(1) e A100(2) 
50 60 90 100 110 115 120 120 115 

Blendas gelatina de tilápia/amido 

GT100(1) e GT100(2) 50 60 70 80 90 100 100 100 100 
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4.7.6 Moldagem por injeção 

 

As amostras das blendas de gelatina bovina/amido e de gelatina de 

tilápia/amido foram moldadas por injeção em uma mini-injetora (modelo MiniJet II, da 

Haake Thermo Scientific) nos seguintes formatos: discos, com diâmetro de 25 mm e 

espessura de 1,5 mm; fitas, nas dimensões 60 x 10 x 1mm (comprimento x largura x 

espessura); e corpos de prova na forma de gravata do tipo V, de acordo com a 

norma ASTM D638. Os parâmetros utilizados na injetora estão descritos na Tabela 

9. 

Tabela 9. Parâmetros de injeção 

 

Injeção de discos 

Temperatura (°C) Pressão (bar) Tempo (seg) 

Canhão 130 Injeção 650 Injeção 25 

Molde 70 Recalque 600 Recalque 25 

Injeção de fitas 

Temperatura (°C) Pressão (bar) Tempo (seg) 

Canhão 130 Injeção 600 Injeção 25 

Molde 40 Recalque 400 Recalque 25 

Injeção de discos 

Temperatura (°C) Pressão (bar) Tempo (seg) 

Canhão 130 Injeção 500 Injeção 15 

Molde 40 Recalque 300 Recalque 20 

 

 

4.8 Caracterizações  

 

4.8.1 Rendimento da extração da gelatina 

 

O rendimento da extração pode ser calculado a partir darazão entre a massa 

seca de gelatina obtida ao final do processo e a massa úmida do resíduo de tilápia 

utilizado, segundo a Equação 1 (ALFARO, 2008).  O rendimento foi calculado para 

os dois procedimentos de extração utilizados. 
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               (Equação 1) 

 

4.8.2 Força de gel 

 

A caracterização quanto à força de gel foi realizada a partir de soluções de 

gelatina 6,67% a uma temperatura de 10 °C, segundo a metodologia descrita pelo 

GMIA (GMIA, 2006), para as gelatinas bovina e de tilápia O preparo de cada 

amostra iniciou-se com a pesagem de 7,5 g da amostra e a adição de 105 mL de 

água deionizada sob agitação à temperatura ambiente. O sistema permaneceu em 

agitação por 1 h para que ocorresse a hidratação da gelatina. Em seguida, o béquer 

contendo a mistura foi levado a um banho-maria a 65 °C, ainda sob agitação, e 

permaneceu sob aquecimento por 15 min para a completa solubilização da gelatina. 

Decorrido esse período, a solução permaneceu em repouso até que atingisse a 

temperatura ambiente. Com o auxílio de uma pipeta automática, colocou-se o 

volume de 30 mL em 3 béquers iguais, para a realização da medida em triplicata. Os 

béquers foram armazenados em geladeira a 10 °C por 18 h.  

As medidas de força de gel foram realizadas com as soluções a 

aproximadamente 10 °C em texturômetro (modelo TA-XTAi, da Icon), com probe de 

12,7 mm de diâmetro. A penetração da probe no gel é de 4 mm. A Figura 14 ilustra o 

texturômetro, da maneira em que foi utilizado na análise realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ilustração do texturômetro TA-XTAi. 
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 4.8.3 Umidade 

 

A umidade foi determinada para as amostras de gelatina bovina e de tilápia 

utilizando-se uma balança de infravermelho (modelo ID 50, da Marte). Para a 

realização da análise, uma alíquota da amostra foi colocada em um prato de 

alumínio previamente tarado, espalhando-se a amostra ao máximo, objetivando 

formar uma camada de pequena espessura. O conjunto (suporte + amostra) foi 

colocado na balança, e a massa inicial foi registrada. Em seguida fez-se incidir a 

radiação sobre a amostra a uma temperatura de 105 °C, e a massa final, obtida 

após a massa manter-se constante, foi novamente registrada. 

 

4.8.4 Atividade de água 

 

A análise foi realizada no equipamento CX-AQUALAB (da marca Decagon), 

após sua estabilização de temperatura em torno de 25 °C por uma hora. Amostras 

de gelatina bovina e de tilápia foram colocadas em cápsulas do equipamento, e 

mediu-se, uma por vez, em triplicata.  

 

4.8.5 Cinzas 

 

A análise de cinzas foi realizada seguindo-se a metodologia descrita pela 

AOAC (1997). Em cadinhos de porcelana previamente calcinados, pesou-se cerca 

de 1,5 g das amostras de gelatina bovina e de tilápia, em duplicata. Os cadinhos 

foram levados a uma mufla pré-aquecida a 600 °C, permanecendo sob aquecimento 

por 3 horas. Decorrido esse período, os cadinhos foram armazenados em um 

dessecador até seu completo resfriamento, para então serem pesados. O teor de 

cinzas foi calculado utilizando a Equação 2: 

 

                ( )      
     

     
                              (Equação 2) 

Onde: P1 = massa do cadinho vazio 

P2 = massa do cadinho + amostra 

P3 = massa do cadinho + amostra após calcinação 

Fonte: (AOAC, 1997) 



38 
 

 

Figura 15. Escala Hunter L*a*b*. Fonte: (HUNTERLAB, 2008) 

4.8.6 Cor (L*a*b*) 

 

Geralmente, gelatinas comerciais possuem coloração que varia de um 

amarelo pálido para um âmbar escuro. Apesar da cor das gelatinas ser um atributo 

de grande importância comercial, ainda não existe nenhum método universalmente 

aceito para sua medida (ALFARO, 2008). Para determiná-la pode-se utilizar o 

sistema de cor Hunter, através da escala L*a*b*, em que L* varia de preto a branco 

(0 a 100), a* varia do verde ao vermelho (-60 a +60) e b* varia de azul a amarelo (-

60 a +60) (SILVA, PEREIRA, et al., 2007). A Figura 15 representa a escala L*a*b*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise de cor L*a*b* foi realizada em um colorímetro Hunter – Ultrascan. 

Para as amostras das gelatinas bovina e de tilápia em pó, colocou-se a amostra em 

uma cápsula, acoplando-a ao equipamento, e realizaram-se as medições em 

triplicata. Para as blendas, as amostras foram moldadas por injeção na forma de 

discos, semelhantes ao da Figura 16. Os discos foram acoplados ao equipamento 

para a realização das medições em triplicata. Para a conversão dos parâmetros 

L*a*b* em cores RGB, utilizou-se o site Easy RGB. 
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Figura 16. Disco injetado da composição A100(1) 

 

 

 4.8.7 pH 

 

A medida de pH foi realizada a partir de uma solução 6,67% das gelatinas 

bovina e de tilápia, entre 55-60 °C. Utilizou-se para a realização da medida um 

pHmetro com eletrodo de vidro (da marca TECNAL, modelo TEC-3p MP, versão 

7.1). 

 

4.8.8 Termogravimetria  

 

A termogravimetria foi realizada em um equipamento STA6000 (da Perkin 

Elmer), em cadinho de alumina, a uma razão de aquecimento de 10 °C.min-1. A 

atmosfera utilizada no forno foi ar sintético, com vazão de 50 mL.min-1, e na balança 

foi nitrogênio, com vazão de 20 mL.min-1. A análise das gelatinas em pó foi realizada     

na faixa de temperatura de 20 a 800 °C, com uma massa de 15 mg para cada 

amostra.  Já a análise das blendas foi realizada de 20 a 550 °C, com uma massa de 

aproximadamente 20 mg de cada amostra das blendas em pó. 

 

4.8.9 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As análises de DSC foram realizadas em um equipamento Q20 (da TA 

Instruments), em panela de alumínio selada hermeticamente, com cerca de 3,5 mg 

de cada amostra. Para as amostras das gelatinas bovina e de tilápia em pó, e das 
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blendas em pó, foram realizadas duas corridas.  A primeira foi de 0 a 130 °C, a uma 

razão de aquecimento de 10 °C.min-1. Em seguida, resfriou-se o sistema a -90 °C, a 

uma razão de 30 °C.min-1, e a segunda corrida foi de -90 a 250 °C a 10 °C.min-1. A 

atmosfera utilizada foi nitrogênio, com vazão de 50 mL.min-1. Os resultados obtidos 

para as blendas estão contidos no Apêndice C. 

Também foram realizadas análises de DSC das pré-misturas contendo 

apenas amido, para determinar a temperatura de gelatinização do amido com as 

quantidades de plastificantes utilizadas. Para a análise, realizou-se uma corrida de 

0-200 °C, com uma razão de aquecimento de 10 °C.min-1. A atmosfera utilizada foi 

nitrogênio, com vazão de 50 mL.min-1. 

 

4.8.10 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

Os espectros na região do infravermelho para as gelatinas foram obtidos 

utilizando um espectrofotômetro (modelo FTLA 2000-102, da ABB-BOMEM), na 

região de 4000 a 400 cm-1, utilizando-se pastilhas de KBr na proporção de 1% de 

amostra. Já para a análise das blendas, utilizou-se um espectrofotômetro Cary 660 

Agilent (Varian), na região de 4000 a 600 cm-1, no modo de ATR. Nesse caso, as 

amostras em pó foram adicionadas ao suporte do equipamento onde foram 

prensadas e, em seguida, foi realizada a leitura. 

 

4.8.11 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As imagens por MEV foram obtidas a partir de um microscópio de bancada 

(modelo TM3000, da Hitachi). Para as amostras das gelatinas, fixou-se o pó de 

gelatina no porta-amostra por meio de uma fita dupla-face de carbono, utilizando-se 

uma tensão de 5 kV. Para a análise das blendas, corpos de prova (tipo V – ASTM) 

foram fraturados em nitrogênio líquido, e a superfície fraturada foi observada. As 

amostras foram fixadas no porta-amostra por meio de uma fita dupla-face de 

carbono. A tensão utilizada foi de 15 kV. 
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4.8.12 Ângulo de contato 

 

A variação do ângulo de contato da gota de um líquido com a superfície de 

um material está relacionada à molhabilidade desse material em relação ao líquido. 

Ao utilizar água, tem-se uma medida da hidrofilicidade do material em estudo. Para a 

realização dessa medida, utilizou-se um sistema de medição de ângulo de contato 

(da marca GBX Instrumentation Scientifique), acoplado a uma câmera (Pixelink, da 

Nikon) com sistema de análise de imagens. Com o auxílio de uma seringa com 

parafuso micrométrico, para garantir que todas as gotas possuíssem o mesmo 

volume, foi depositada uma gota de água deionizada na superfície da amostra, na 

forma de filme, e cada amostra foi analisada em triplicata. As imagens foram 

capturadas no instante em que a gota foi depositada e após decorridos os períodos 

de 30, 60, 90, 120 e 150 segundos. O ângulo de contato foi medido utilizando o 

programa ImageJ. 

 

4.8.13 Densidade por picnometria 

 

Para a determinação de densidade, utilizou-se um picnômetro de 50 mL e 

grânulos das blendas produzidas, seguindo a metodologia utilizada por Mancini, 

Matos e Almeida (2004), para a determinação de densidade de Poli(tereftalato de 

etileno)  em embalagens.  

Para a medição das densidades das partículas, foi utilizado um picnômetro de 

massa conhecida (m0), onde inicialmente introduziu-se a amostra. Posteriormente 

adicionou-se álcool etílico, até o picnômetro estar totalmente preenchido. Quando o 

termômetro acoplado ao equipamento registrou 23 °C, efetuou-se a pesagem de 

todo o conjunto, obtendo-se a massa da amostra com líquido (mSL). Tendo a massa 

do picnômetro cheio somente com o líquido (mL), a massa do picnômetro contendo 

as partículas (mS) e a densidade do líquido (ρL), calcula-se a densidade das 

partículas por meio da Equação 3. A densidade do líquido pode ser calculada com 

os resultados de mL dividido pelo volume do picnômetro. Determinou-se que a 

quantidade de 1 g de material fornecia resultados repetitivos (MANCINI, MATOS e 

ALMEIDA, 2004).  

 



42 
 

 

      
    (     )

(     ) (      )
                                            (Equação 3) 

 

Onde:     = densidade do polímero 

   = densidade do líquido 

    = massa da amostra 

    = massa do picnômetro vazio 

    = massa do picnômetro preenchido com líquido 

     = massa do picnômetro preenchido com líquido e amostra  

 

4.8.14 Ensaios mecânicos de tração 

 

Para a realização dos ensaios mecânicos de tração, as amostras foram 

moldadas por injeção na forma de gravata, do tipo V, de acordo com a norma ASTM 

D638, em uma mini-injetora (modelo MiniJet II, da Haake Thermo Scientific). Em 

seguida, os corpos de prova foram acondicionados a 23±2 °C, com 50±5% de 

umidade relativa por 48 h. Os ensaios foram realizados em uma máquina universal 

de ensaios mecânicos (modelo DL-3000 da EMIC), com célula de carga de 5 kN e 

velocidade do travessão de 100 mm.min-1.  

 

4.8.15 Microscopia óptica 

 

A microscopia óptica foi realizada em um microscópio óptico com iluminação 

refletida (modelo MTM-1A, da BEL Photonics). Para a análise, foram utilizados filmes 

das amostras. Os filmes foram produzidos através de injeção de fitas, seguida de 

prensagem em moinho de rolos (modelo LRM-M-100, da Labtech Scientific). Em 

seguida, foram tingidos com uma solução de iodo (tintura de iodo comercial – 2% de 

iodo), que reage com o amido, e observados ao microscópio. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterizações da gelatina de tilápia extraída e da gelatina bovina 

comercial 

A Tabela 10 resume alguns dos resultados encontrados nas caracterizações 

das gelatinas, a serem discutidos a seguir. 

 

Tabela 10. Resultados para caracterizações das gelatinas 

 

Análises Gelatina bovina Gelatina de tilápia 

Rendimento de extração (%) - 6* / 3** 

Força de gel (g) 507 323 

Umidade (%) 13 9 

Atividade de água 0,500 0,454 

Teor de Cinzas (%) 3,1 21,7 

pH 5,8 4,7 

* escala de bancada ** reator 30 L. 

 

5.1.1 Rendimento da extração 

 

Na extração realizada em escala de bancada, obteve-se um rendimento de 

6%, enquanto o obtido no reator foi de 3%.  

O rendimento da extração de gelatina é um fator importante quando se deseja 

viabilizar uma produção em larga escala do produto. O tempo de extração e de pré-

tratamento são parâmetros importantes ao se avaliar o rendimento, pois quanto 

maior o rendimento em um menor tempo de realização dessas etapas, mais viável 

industrialmente se torna o processo. Os tempos de pré-tratamento normalmente 

variam entre 3 horas, como o realizado por Bueno (2008), e 40 minutos, realizado 

por Jamilah e Harvinder (2002), e os tempos de extração para esses mesmos 

autores foram de 12 horas. Já os rendimentos obtidos foram de 18,3% e 5,39%, 

respectivamente. Além disso, esses autores utilizaram apenas pele de tilápia para a 

extração, que promove melhores rendimentos por ser uma fonte mais rica em 

colágeno do que outras partes do peixe contidas nos resíduos de CMS. Dessa 

forma, o rendimento obtido para a extração a partir dos resíduos de CMS, com os 
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tempos de pré-tratamento e extração utilizados (3 horas e 1 hora, respectivamente) 

foi satisfatório.  

Observou-se também uma considerável diminuição do rendimento ao 

aumentar a escala da extração. Essa diminuição era esperada, já que com um maior 

volume de sólidos, torna-se mais difícil o contato das soluções de pré-tratamento 

com os resíduos de CMS, a agitação e homogeneização do sistema durante as 

etapas de pré-tratamento e extração, e o controle de temperatura durante a 

extração. Com isso, observa-se a necessidade de produzir um reator que promova 

uma melhor agitação, homogeneização e controle de temperatura.  

 

5.1.2 Força de gel 

 

O valor médio encontrado para a gelatina bovina utilizada foi de 507 g, e para 

a gelatina de tilápia extraída foi de 323 g. Ambos os valores estão classificados 

como de gelatinas de alto Bloom.  

Gelatinas são classificadas quanto à força de gel como de baixo, médio ou 

alto Bloom, e essa medida é quantificada em gramas. As gelatinas de baixo Bloom 

estão na faixa de 50 – 100 g, as de médio Bloom estão entre 100 – 200 g, e as de 

alto Bloom entre 200 – 300 g, ou acima disso.   

Esperava-se que a gelatina de tilápia atingisse um valor menor, já que 

normalmente gelatinas de peixe apresentam valores menores de força de gel. 

Gelatinas obtidas por Jamilah e Harvinder (2002), por exemplo, extraídas de peles 

de diferentes espécies de tilápia, tiveram valores de Bloom de 128 g e 180 g. Isso 

ocorre, pois os géis formados são menos estáveis devido a sua menor quantidade 

de prolina e hidroxiprolina, quando comparados às gelatinas bovina ou suína, que 

são importantes durante a formação das ligações de hidrogênio em soluções 

aquosas (PRANOTO, LEE e PARK, 2007). A força de gel é um dos parâmetros mais 

importantes para caracterizar gelatinas, pois está diretamente relacionada com a 

viscosidade e a massa molar. Quanto maior a massa molar, maior as cadeias 

polipeptídicas, e, portanto, maior será a viscosidade. Além disso, com maiores 

cadeias, a rede tridimensional formada no gel terá maior rigidez. 
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5.1.3 Umidade 

 

A gelatina bovina apresentou uma umidade de 13%, enquanto a gelatina de 

tilápia apresentou uma umidade de 9%. Segundo Cole (2000), gelatina contendo 

13% de umidade a 25 °C está em equilíbrio com a umidade ambiente, enquanto com 

valores menores, entre 6 a 8%, a gelatina apresenta-se higroscópica, podendo 

absorver a umidade. Dessa forma, a gelatina bovina apresentou um teor de umidade 

que a torna estável, enquanto a de tilápia apresentou um valor menor, próximo ao 

valor que a torna higroscópica. 

 

5.1.4 Atividade de água 

 

Os valores de atividade de água encontrados para a gelatina bovina comercial 

e para a gelatina de tilápia foram de 0,500 e 0,454, respectivamente. 

 A atividade de água (Aw) é considerada como uma propriedade fundamental, 

uma vez que expressa o teor de água que se encontra no estado livre. A maioria dos 

microrganismos cresce em meio com atividade de água no intervalo 0,90 - 0,99. 

(FERREIRA NETO, FIGUEIRÊDO e QUEIROZ, 2005).  

De acordo com esses dados, observa-se que ambos os valores estão abaixo 

da faixa em que a grande maioria dos microorganismos se desenvolve, o que indica 

uma boa estabilidade do pó com relação ao ataque de microorganismos.  

 

5.1.5 Cinzas 

 

Os valores de cinzas obtidos foram de 3,1% para a gelatina bovina e 21,65% 

para a gelatina de tilápia extraída. O valor de cinzas obtido para a gelatina bovina 

comercial analisada está dentro dos valores comumente encontrados para gelatinas 

comerciais. Já para a gelatina de tilápia, o valor foi bastante superior aos valores 

comumente observados.  

Durante o pré-tratamento da gelatina de tilápia, foram utilizadas diferentes 

soluções seguidas de neutralizações, cujas reações geram como produtos sais 

inorgânicos. O teor de cinzas corresponde justamente ao teor de sais inorgânicos 

presentes na amostra, que podem permanecer presentes na gelatina devido à 

ausência de etapas de pós-tratamento que incluam deionização. Além disso, a 
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utilização de resíduos que contem ossos para a extração também pode favorecer a 

presença de cálcio na gelatina extraída, que também contribui para um aumento no 

teor de cinzas, caso não removido. 

 

5.1.6 Cor (L*a*b*) das gelatinas bovina e de tilápia 

 

Utilizando os parâmetros de L*a*b* para descrever a cor, obtiveram-se os 

resultados descritos na Tabela 11, a seguir. 

 

 
Tabela 11. Resultados de cor Hunter L*a*b*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gelatina bovina comercial apresentou uma cor amarelada, o que pode 

indicar a ocorrência de reações de degradação e de reação de Maillard. A reação de 

Maillard é uma reação química que ocorre entre os grupos carbonila de açúcares 

redutores e os grupos amina de aminoácidos, peptídeos ou proteínas (WANG, QIAN 

e YAO, 2011). É uma reação de escurecimento não enzimático, catalisada pelo 

calor, e pode ocorrer devido ao método de secagem utilizado para gelatinas 

comerciais, geralmente spray drying ou túnel de secagem seguido de moagem, onde 

se utiliza ar quente. Para a gelatina de tilápia, utilizou-se como método de secagem 

a liofilização com posterior moagem para obtenção do pó. Dessa forma, evita-se a 

degradação, já que não ocorre aquecimento durante a secagem. 

A Figura 17 mostra o aspecto dos pós das gelatinas estudadas. 

 

 

 

 

Gelatina bovina Gelatina de tilápia 

Parâmetros de L*a*b* Parâmetros de L*a*b* 

L* a* b* L* a* b* 

73,78 1,11 21,38 94,71 -1,03 6,00 

Cor correspondente Cor correspondente 
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Figura 17. Gelatinas em pó: (a)gelatina bovina comercial e (b) gelatina de tilápia.  

 

 

5.1.7 pH 

 

Os valores de pH encontrados para as gelatinas bovina e de tilápia foram, 

respectivamente, 5,84 e 4,7. Vários valores de pH têm sido reportados dentro da 

faixa de 3,8 a 5,0 para gelatinas processadas por pré-tratamento ácido e 4,7 a 7,5 

para processadas por pré-tratamento alcalino (ALFARO, 2008). Como a gelatina 

bovina utilizada é do tipo B, seu valor de pH está adequado à faixa observada para 

gelatinas que passaram por pré-tratamentos alcalinos. Quanto à gelatina de tilápia, 

observou-se um pH mais ácido, que condiz com o pré-tratamento realizado 

(majoritariamente ácido).  

O pH é um parâmetro que afeta a viscosidade. Em valores de pH alcalinos, 

acontece grande queda de viscosidade, enquanto que em pH ácido, ocorre apenas a 

redução moderada da mesma (BORDIGNON, 2010). Dessa forma, é interessante 

que se obtenha um valor ácido de pH, como foi obtido para a gelatina de tilápia 

extraída. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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5.1.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das gelatinas bovina e 

de tilápia 

 

As fotomicrografias obtidas a partir das gelatinas em pó são apresentadas a 

seguir na Figura 18. 

 

É possível observar através das fotomicrografias a presença de vários 

aglomerados de possíveis impurezas, provavelmente sais precipitados. A 

quantidade desses aglomerados é consideravelmente maior na gelatina de tilápia, 

sendo possível relacioná-los com o teor de sais inorgânicos, medidos indiretamente 

pelo teor de cinzas, que precipitam durante o processo de secagem.  

Além disso, observa-se uma diferença na morfologia dos grãos do pó, que se 

deve, provavelmente, às diferenças nos métodos de secagem. 

Figura 18. Fotomicrografias das gelatinas em pó: gelatina bovina, (a) com aumento de 100x e 
(b) com aumento de 300X; e gelatina de tilápia, (c) com aumento de 100x e (d) com aumento de 

300x. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.1.9 Termogravimetria das gelatinas bovina e de tilápia 

 

As curvas obtidas para as amostras de gelatina estão contidas na Figura 19, 

abaixo. 

 

Figura 19. Curvas termogravimétricas para as gelatinas bovina e de tilápia. 

 

É possível observar que para as duas curvas há uma primeira perda de 

massa, relativa à perda de umidade. Para ambas as amostras, essa perda foi 

condizente com os valores de umidade medidos por meio de balança de 

infravermelho, e foram em torno de 14% para a gelatina bovina comercial e 10% 

para a gelatina de tilápia.  

Também é possível observar que a temperatura de Tonset é muito próxima 

entre as gelatinas, havendo uma sobreposição das curvas no início de sua perda 

mais acentuada. Os valores de Tonset observados foram de 276 °C para a gelatina 

bovina e 280 °C para a gelatina de tilápia, indicando uma boa estabilidade térmica 

para a gelatina extraída, e que ambas possuem uma boa estabilidade para a 

aplicação no processamento por extrusão. 

O resíduo para a gelatina de tilápia, de 16%, foi bem superior ao da gelatina 

bovina (2%), o que confirma o resultado obtido na análise do teor de cinzas. 
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5.1.10 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) das gelatinas bovina e 

de tilápia 

 

As Figuras 20, 21, 22 e 23 mostram os eventos registrados durante a análise 

de DSC das amostras de gelatina estudadas. A Figura 20 refere-se à primeira 

corrida, onde se observa um evento endotérmico para a gelatina de tilápia e dois 

para a gelatina bovina. 

 

Figura 20. Curva de DSC com os eventos registrados durante a primeira corrida para as 
gelatinas bovina e de tilápia. 

 

De acordo com Sobral e Habitante (2001), as curvas de DSC para gelatinas 

apresentam um comportamento clássico: quando realizadas duas corridas, na 

primeira corrida observa-se uma transição vítrea seguida de uma transição de tripla-

hélice, onde ocorre a desorganização das estruturas cristalinas formadas pelas 

triplas-hélices semelhantes às do colágeno, ou seja, a fusão; e na segunda corrida 

observa-se apenas uma transição vítrea. Porém, essas transições são influenciadas 

fortemente pela quantidade de água ou plastificantes presentes, que quando em 

maior quantidade, podem fazer com que a fusão ocorra em várias etapas e que a 

fusão de parte das triplas-hélices sobreponha-se à transição vítrea. Isso ocorre, por 
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exemplo, em amostras de gelatina com atividade de água superior a cerca de 0,300, 

faixa em que se encontram as gelatinas estudadas.  

Dessa forma, observou-se que para a gelatina de tilápia, durante a primeira 

corrida, realizada até 130°C, observou-se uma Tg em 61,5°C seguida da fusão a 

75,3°C, e na gelatina bovina, ocorreram dois eventos também de fusão, em 68,4°C e 

91,3°C. Provavelmente, o evento de transição vítrea foi sobreposto por esses 

eventos. A Figura 21 mostra as curvas obtidas durante a segunda corrida. 

 

Figura 21. Curva de DSC da segunda corrida para as gelatinas bovina e de tilápia. 

 

Observa-se que, para as duas gelatinas, ocorreram um evento de transição 

vítrea e um evento endotérmico, provavelmente de reação de escurecimento e início 

de degradação. Os eventos de transição vítrea, evidenciados na Figura 22, indicam 

temperaturas em 22,7°C para a gelatina de tilápia e 48,8°C para a gelatina bovina. 
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Figura 22. Curva de DSC para os eventos de transição vítrea durante a segunda corrida 
realizada para as amostras de gelatina. 

 

Figura 23. Curva de DSC para os eventos de degradação durante a segunda corrida realizada 
para as amostras de gelatina. 
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Na Figura 23, observam-se os eventos de degradação, que provavelmente se 

devem à reação de escurecimento, que ocorreram nas temperaturas de 135,7°C 

para a gelatina de tilápia e 142,2°C para a gelatina bovina. 

Comparando-se as duas temperaturas de transição vítrea observadas no 

primeiro e no segundo ciclo para a gelatina de tilápia, observa-se uma acentuada 

diminuição de temperatura. De acordo com Sobral e Habitante (2001), após a 

primeira corrida e o posterior resfriamento, as zonas de junção, responsáveis pela 

cristalinidade da gelatina, não conseguem se recompor, o que torna a gelatina 

completamente amorfa. Dessa forma, na segunda corrida, não são observados 

eventos de fusão, e a temperatura de transição vítrea é deslocada para a esquerda. 

Não foi possível observar esse efeito para a gelatina bovina, pois os eventos de 

fusão se sobrepuseram ao evento de transição vítrea no primeiro aquecimento. A 

diferença no perfil das curvas entre as gelatinas durante a primeira corrida pode ser 

justificada pela diferença do teor de umidade entre elas, já que a água atua como 

plastificante, e assim, interfere fortemente no comportamento térmico dos materiais 

em estudo.  

Comparando-se as temperaturas de transição vítrea da segunda corrida para 

as gelatinas, observa-se que a gelatina de tilápia apresentou uma Tg bastante 

inferior à da gelatina bovina. Quanto às temperaturas de fusão da primeira corrida, a 

Tm da gelatina de tilápia também foi inferior ao último evento endotérmico observado 

para a gelatina bovina. O mesmo acontece para a temperatura de degradação. 

Dessa forma, observa-se que a gelatina de tilápia apresentou uma estabilidade 

térmica menor do que a gelatina bovina. Por esse motivo, o processamento com a 

gelatina de tilápia foi realizado com temperatura um pouco inferior. 

 

5.1.11 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) das gelatinas bovina e de tilápia 

 

A Figura 24 contém os espectros de absorção na região do infravermelho, em 

transmitância, das gelatinas estudadas. A Tabela 13 contém as principais bandas 

observadas e as deformações correspondentes a cada ligação. 
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Figura 24. Espectros de absorção na região do infravermelho, transmitância versus número de 
onda, das gelatinas bovina e de tilápia. 

 

 

Tabela 12. Principais bandas observadas nos espectros das gelatinas bovina e de tilápia. 

 

Número de onda (cm
-1

) Tipo de deformação 

3440 ν O-H 

2940 ν C-H 

2150 νas NH3
+
 

1650 δas NH3
+
 

1545 δs NH3 

1450 νs CO2
-
 

1130 
SO4

2-
 

(Banda larga com ombros)
 

 

A maioria das bandas observadas nos espectros estão presentes nas duas 

amostras. A banda larga em 3440 cm-1 corresponde ao estiramento da ligação O-H, 

enquanto a pequena banda em 2940 cm-1 corresponde ao estiramento da ligação   

SO4
2- Aminoácidos 
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C-H em cadeias alifáticas, ambas presentes na constituição dos aminoácidos. A 

banda em torno 2150 cm-1, mais intensa no espectro da gelatina comercial, é 

ocasionada por uma combinação de deformações do grupo NH3
+, presente na forma 

livre do aminoácido (zwitterion). As bandas em 1650 cm-1, 1545 cm-1 e 1450 cm-1 

são mais destacadas no espectro da gelatina de tilápia, e correspondem, 

respectivamente, à deformação angular assimétrica da ligação N-H, à deformação 

angular simétrica da ligação N-H e ao estiramento assimétrico da ligação C=O no 

carboxilato. A banda intensa em 1130 cm-1, que corresponde ao estiramento da 

ligação S=O, está presente apenas no espectro da gelatina de tilápia extraída. Isso 

se deve à provável presença do íon SO4
2-, proveniente de sais inorgânicos 

presentes na gelatina.  

Dessa forma, é possível observar uma grande semelhança em composição 

das gelatinas estudadas, o que indica que as blendas produzidas a partir da gelatina 

de tilápia deverão apresentar propriedades semelhantes às observadas nas blendas 

a partir da gelatina comercial. 

 

5.2 Caracterizações das blendas de gelatina bovina/amido e gelatina de 

tilápia/amido produzidas por extrusão 

 

5.2.1 Calorimetria exploratória diferencial das pré-misturas de amido 

 

A Figura 25 representa as curvas de DSC obtidas para as pré-misturas das 

composições A100(1) e A100(2), para as quais realizou-se apenas uma corrida de 0 

a 200°C. É possível observar, através das curvas, que a gelatinização ocorre nas 

temperaturas de 174°C para a pré-mistura A100(1) e 166°C para a pré-mistura 

A100(2). 

Essas temperaturas servem como uma referência para a escolha da 

temperatura de processamento. No entanto, devem ser escolhidas temperaturas 

inferiores, pois devem ser considerados o fluxo cisalhante e o aquecimento viscoso 

dentro do canhão da extrusora, que facilitam a plastificação.  
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Figura 25. Curvas de DSC para as pré-misturas de amido 

 

5.2.2 Reometria de torque 

 

As Figuras 26 e 27 contêm as curvas de reometria de torque obtidas para as 

blendas estudadas. 

 

Figura 26. Curvas de reometria de torque para as composições contendo gelatina bovina e 
amido. 
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Inicialmente, observa-se que mesmo em composições com maiores teores de 

amido, o toque aproxima-se aos valores mais baixos encontrados. Esse 

comportamento indica que a gelatina forma a matriz das blendas mesmo na 

composição com proporção de 75:25 (amido/gelatina), para ambas as gelatinas. 

 

Figura 27. Curvas de reometria de torque para as composições contendo gelatina de tilápia e 
amido. 

 

Comparando os valores de estabilização do torque, observa-se que a gelatina 

de tilápia pura apresentou um valor mais baixo do que a gelatina bovina, o que 

indica que ela possui uma menor viscosidade. No entanto, houve um maior 

acréscimo nos valores de torque para as composições com gelatina de tilápia, o que 

pode indicar uma melhor interação da gelatina de tilápia com o amido. 

 

5.2.3 Cor (L*a*b*) das blendas de gelatina bovina/amido e gelatina de 

tilápia/amido 

 

A Tabela 14 mostra os valores obtidos para os parâmetros de cor L*a*b* das 

amostras das blendas, e, ao lado, sua cor correspondente. É possível observar que, 

com o aumento do teor de gelatina, os valores do parâmetro L* diminuem, indicando 

um escurecimento da cor, e os valores do parâmetro b* aumentam, indicando uma 

maior incidência da cor amarela. 
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Esse gradiente de cores era esperado, já que a gelatina sofre reação de 

escurecimento/amarelamento (reação de Maillard) diante do aquecimento 

decorrente do processamento, e quanto maior o teor de gelatina, maior será esse 

escurecimento. É importante observar que a gelatina de tilápia não possuía histórico 

térmico, pois sua secagem foi realizada por liofilização. Dessa forma, seu pó 

encontrava-se em uma cor próxima ao branco por ainda não ter sofrido nenhuma 

reação de amarelamento. Com o processamento, o material adquiriu uma cor 

amarelada, mas ainda não tão intensa quanto à da gelatina bovina.  

 

Tabela 13. Parâmetros de cor L*a*b* para as amostras das blendas e a cor correspondente. 

 

Amostra L* a* b* Cor 

A100(1) 71,79±0,22 -1,20±0,01 11,24±0,14 
 

GB25/A75(1) 60,75±0,81 0,08±0,04 25,27±1,02 
 

GT25/A75(1) 68,24±0,02 -2,58±0,06 26,90±0,30 
 

GB50/A50(1) 62,78±0,84 0,51±0,04 29,28±0,42 
 

GT50/A50(1) 66,44±0,41 -1,84±0,06 30,83±0,32 
 

GB75/A25(1) 61,31±0,52 1,47±0,02 34,48±0,69 
 

GT75/A25(1) 61,70±0,50 0,49±0,06 35,72±0,74 
 

GB100(1) 52,45±1,04 8,29±0,09 37,12±0,07 
 

GT100(1) 58,99±0,18 2,01±0,06 36,42±0,69 
 

 

5.2.4 Ângulo de contato 

 

As Figuras 28 e 29 mostram a evolução do ângulo de contato com o decorrer 

do tempo para as amostras preparadas com gelatina bovina e amido, e gelatina de 

tilápia e amido, respectivamente. O ângulo de contato se relaciona com a 

hidrofilicidade ou hidrofobicidade, e quanto menor o ângulo de contato de uma gota 

de água com a superfície da amostra, maior é a hidrofilicidade. É possível observar 

que a composição com amido termoplástico puro é a mais hidrofílica, enquanto as 

composições com gelatina se mostraram menos hidrofílicas, já que proteínas 

costumam apresentar melhores propriedades de barreira. Isso mostra a eficiência da 

gelatina em diminuir a hidrofilicidade das blendas. 
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Figura 28. Evolução do ângulo de contato com o tempo para as amostras preparadas com 
gelatina bovina e amido. 

 

 

 

Figura 29. Evolução do ângulo de contato com o tempo para as amostras preparadas com 
gelatina de tilápia e amido. 

 

É interessante notar que para algumas composições das blendas de gelatina 

bovina foram observados valores de ângulo de contato maiores do que para a 

gelatina pura. Nesse caso, é importante avaliar a hidrofilicidade por outros métodos 

para comprovar a possibilidade de um sinergismo nessa propriedade, já que o 

ângulo de contato pode ser afetado pela porosidade do material, rugosidade da 
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superfície, entre outros fatores como o inchamento, ou deformação do material ao 

absorver a umidade. Para as composições com gelatina de tilápia, também foi 

observada uma grande diminuição da hidrofilicidade com a adição de gelatina.  

 

5.2.5 Densidade por picnometria 

 

As Figuras 30 e 31 mostram gráficos com os valores de densidade obtidos 

por picnometria para os grânulos dos materiais processados.  

 

Figura 30. Valores de densidade para os materiais produzidos com gelatina bovina e amido. 

 

A partir da Figura 30, observa-se que as blendas produzidas a partir de 

gelatina bovina e amido apresentam densidades maiores do que os materiais puros. 

Esse comportamento pode ser justificado considerando-se os experimentos 

realizados por Wulansari, Mitchell e Blanshard (1999), que indicam que a adição de 

gelatina ao amido diminui seu teor de plastificação. Com uma menor plastificação, 

maior será a quantidade de amido nativo, que possui uma maior cristalinidade e 

consequentemente, maior densidade. Após a gelatinização, a amilopectina, maior 

constituinte da maioria dos amidos (e cerca de 72% do amido de milho), encontra-se 

em estado amorfo, e recristaliza lentamente durante a retrogradação. Se não ocorrer 

a completa gelatinização dos grânulos, haverá uma fração de amilopectina cristalina, 

aumentando a densidade das blendas contendo amido e gelatina. Quando o amido é 
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processado individualmente é possível que ocorra uma melhor plastificação, 

diminuindo sua densidade. 

 

Figura 31. Valores de densidade para os materiais produzidos com gelatina de tilápia e amido. 

 

Na Figura 31 observamos um comportamento diferente, onde a densidade 

decresce com o aumento do teor de gelatina. Para a gelatina bovina plastificada, 

observou-se uma densidade maior do que para o amido termoplástico, já a gelatina 

de tilápia, apresentou o menor valor de densidade entre as amostras. Dessa forma, 

não foi possível a ocorrência do mesmo comportamento na variação de densidade. 

Além disso, é possível observar que as blendas produzidas com gelatina de tilápia, 

portanto, apresentam uma densidade menor do que as produzidas com gelatina 

bovina, já que, como observado, a gelatina de tilápia plastificada apresenta uma 

densidade bastante inferior à gelatina bovina plastificada. 

 

5.2.6 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) das blendas de gelatina bovina/amido e gelatina de tilápia/amido 

 

As Figuras 32 e 33 mostram os espectros de infravermelho obtidos para os 

materiais estudados. Nos espectros, estão destacadas as regiões em que aparecem 

as principais bandas que diferenciam amido e gelatina. 
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Figura 32. Espectros de FTIR, trasmitância vesus número de onda, para as amostras 
preparadas com gelatina bovina e amido. 

 

 

 

Figura 33. Espectros de FTIR, trasmitância vesus número de onda, para as amostras 
preparadas com gelatina de tilápia e amido. 

ν CO Aminoácidos 

ν CO Aminoácidos 
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Os valores de número de onda para as bandas observadas e seus 

respectivos tipos de deformação estão resumidos na Tabela 15. 

 

Tabela 14. Principais bandas observadas nos espectros de FTIR 

 

Número de onda (cm
-1

) Tipo de deformação 

3430 ν O-H 

2930 ν C-H 

1660 δas NH3
+
 

1550 δs NH3 

1030 ν C-O 

 

Algumas ligações observadas nos espectros são comuns ao amido e às 

gelatinas, como as ligações O-H e a C-H. Dessa forma, as deformações observadas 

em 3440 cm-1, correspondente ao estiramento da ligação O-H, e em 2940 cm-1, 

correspondente ao estiramento da ligação C-H, estando presentes em todos os 

espectros. 

Como já observado para as gelatinas puras, antes do processamento, as 

bandas referentes às gelatinas são bastante semelhantes, diferenciando-se apenas 

na presença de uma banda que corresponde ao estiramento da ligação S=O, em 

torno de 1130 cm-1, presente na gelatina de tilápia devido ao seu alto teor de cinzas. 

Observa-se, então, que as bandas em 1660 cm-1 e 1550 cm-1, que correspondem, 

respectivamente, à deformação angular assimétrica da ligação N-H e à deformação 

angular simétrica da ligação N-H, se referem a ligações presentes apenas nas 

gelatinas e se intensificam à medida que seu teor aumenta. Paralelamente, a banda 

correspondente ao estiramento da ligação C-O diminui sua intensidade à medida 

que o teor de amido diminui. Dessa forma, observa-se que é possível correlacionar a 

intensidade da banda à concentração dos componentes da blenda. 

 

5.2.7 Ensaios mecânicos de tração 

 

As Figuras 34 e 35 mostram os valores obtidos para a resistência máxima dos 

materiais processados e injetados. 
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Figura 34. Valores de resistência máxima para as amostras preparadas com gelatina bovina e 
amido. 

 

 

Figura 35. Valores de resistência máxima para as amostras preparadas com gelatina de tilápia 
e amido. 
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Observa-se que o material com melhor resistência máxima foi a gelatina de 

tilápia plastificada, seguida do amido termoplástico e da gelatina bovina plastificada. 

No entanto, para a maioria das composições das blendas, os valores de resistência 

máxima foram menores do que para os materiais puros. Esse comportamento pode 

indicar uma baixa adesão interfacial entre as fases das blendas, e essa baixa 

adesão faz com que o material, durante o carregamento, tenha pontos onde a 

tensão será mais concentrada, facilitando sua ruptura. Em uma das composições, a 

GB75/A25(1), a resistência máxima foi maior do que a da gelatina pura, o que indica 

que ocorreu uma combinação dessa propriedade para essa composição, sendo 

necessário um melhor estudo dessa composição para o entendimento de seu 

comportamento. Além disso, observa-se a necessidade de estudar a aplicação de 

compatibilizantes que possam melhorar a interação interfacial entre as fases, para 

aprimorar essa propriedade mecânica nas blendas. 

As Figuras 36 e 37 mostram os valores obtidos para o alongamento na 

ruptura dos materiais processados e injetados. 

 

 

 

Figura 36. Valores de alongamento na ruptura para as amostras preparadas com gelatina 
bovina e amido. 

 



66 
 

 

 

Figura 37. Valores de alongamento na ruptura para as amostras preparadas com gelatina de 
tilápia e amido. 

 

Para o alongamento na ruptura, observou-se que o aumento do teor de 

gelatina nas blendas levou a um aumento nos valores de alongamento. Dentre as 

duas gelatinas, a gelatina de tilápia apresentou um maior alongamento, porém não 

foram observados valores tão elevados para as blendas, o que também indica uma 

baixa interação interfacial entre as fases.  Dessa forma, é interessante avaliar uma 

futura utilização de compatibilizante para melhorar a interação interfacial. 

 

5.2.8 Termogravimetria das blendas de gelatina bovina/amido e gelatina 

de tilápia/amido 

 

As curvas termogravimétricas para as amostras analisadas estão distribuídas 

entre as Figuras 38, 39 e 40. 

Inicialmente, têm-se as curvas dos materiais puros e, em seguida, as curvas 

das blendas produzidas com gelatina bovina, e com gelatina de tilápia. As Figuras 

41 e 42 mostram a comparação das temperaturas de Tonset e da massa residual a 

500°C encontrados nas curvas termogravimétricas. 
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Figura 38. Curvas termogravimétricas para as amostras A100(1), GB100(1) E GT100(1). 

 

 

Figura 39. Curvas termogravimétricas para as amostras das blendas produzidas com gelatina 
bovina e amido. 
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Figura 40. Curvas termogravimétricas para as amostras das blendas produzidas com gelatina 
de tilápia e amido. 

 

Para todas as curvas, observa-se uma perda de água e, em seguida, o início 

de degradação. Em algumas amostras, a degradação acontece em mais de uma 

etapa, tornando-se a distinção entre essas etapas mais nítida nas composições com 

maiores teores de amido. 

 

Figura 41. Valores de Tonset para as amostras produzidas com gelatina bovina, gelatina de 
tilápia e amido. 
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A partir do gráfico da Figura 41, é possível observar um decréscimo da 

temperatura de início da degradação com o aumento do teor de amido, o que indica 

que quanto menor o teor de amido, maior será a estabilidade térmica da amostra 

com relação à queima. 

 

Figura 42. Massa residual a 500°C para as amostras produzidas com gelatina bovina, gelatina 
de tilápia e amido. 

 

A Figura 42 mostra os valores de massa residual a 500°C para as amostras 

estudadas. Os valores de massa residual se relacionam com o teor de cinzas das 

substâncias que compõem o material, dessa forma, as composições com gelatina de 

tilápia apresentaram a maior massa residual, enquanto o amido termoplástico puro 

apresentou a menor. 

 

5.2.9 Microscopia óptica 

 

A Figura 43 contém as micrografias obtidas por microscopia óptica, com um 

aumento de 300 vezes, para as blendas tingidas com solução de iodo. A partir das 

imagens, é possível observar que em todas as composições de blendas produzidas 

a gelatina forma matriz da blenda, com o amido, tingido pelo iodo, como fase 

dispersa. À medida que o teor de amido diminui nas blendas, ocorre também a 

diminuição da quantidade de fase dispersa. Corroborando com os resultados de 

reometria de torque, a gelatina de tilápia apresenta uma melhor interação com o 
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amido, pois as fases de amido apresentam tamanhos menores e formato irregular, 

indicando melhor dispersão, enquanto que nas blendas com gelatina bovina, as 

fases apresentam um formato esférico e regular, mantendo o mesmo tamanho em 

todas as composições.  

 

 

Figura 43. Fotomicrografias das blendas de gelatina bovina/amido e gelatina de tilápia/amido 
obtidas por microscopia óptica, com um aumento de 300x, onde (a) GB25/A75(1), (b) 

GT25/A75(1), (c) GB50/A50(1), (d) GT50/A50(1), (e) GB75/A25(1), (f) GT25/A75(1). 
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Liu et al.(2014) observaram uma morfologia semelhante em filmes produzidos 

via casting a partir de uma gelatina comercial e amido de milho com alto teor de 

amilose e tingidos com solução de iodo. No entanto, as fases observadas possuíam 

diâmetro médio de 80µm, ou seja, visivelmente maior do que o diâmetro observado 

nas blendas produzidas.  

Também foi possível observar a presença de grânulos de amido não 

plastificados, com a visualização das regiões cristalinas na forma de cruz de malta 

nos grânulos, o que indica que não houve a completa plastificação do amido 

presente nas misturas. No entanto, foi possível quantificar a porção de amido não 

plastificado.  

 

5.2.10 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das blendas de 

gelatina bovina/amido e gelatina de tilápia/amido 

 

As Figuras 44 e 45 mostram as fotomicrografias, obtidas por MEV para as 

amostras produzidas com gelatina bovina, gelatina de tilápia e amido, com um 

aumento de 1000 vezes.  

 

Figura 44. Fotomicrografias, obtidas por MEV com um aumento de 1000x, onde (a) A100(1), (b) 
GB100(1) e (c) GT100(1). 
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A partir das imagens obtidas para o amido termoplástico puro, é possível 

observar que houve uma eficiente plastificação do material, no entanto, há a 

presença de alguns grânulos não plastificados.  

Para as gelatinas, observa-se a presença de pequenos aglomerados, em 

maior quantidade na gelatina de tilápia, semelhante aos encontrados nas imagens 

de MEV das gelatinas em pó. Esses aglomerados são, provavelmente, sais 

inorgânicos precipitados.  Quanto à superfície das amostras, é possível observar 

uma uniformidade, que indica uma eficiente plastificação. 

 

Figura 45. Fotomicrografias, obtidas por MEV com um aumento de 1000x, onde (a) 
GB25/A75(1), (b) GT25/A75(1), (c) GB50/A50(1), (d) GT50/A50(1), (e) GB75/A25(1), (f) 

GT25/A75(1). 
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A partir das fotomicrografias das blendas, observa-se a presença de duas 

fases para todas as amostras, corroborando com os resultados de microscopia 

óptica. Essas fases são facilmente diferenciáveis nas amostras produzidas com 

gelatina bovina, o que indica uma menor adesão interfacial, e pode-se observar a 

ocorrência de formatos variados, diferente do observado por microscopia óptica. Nas 

amostras produzidas com gelatina de tilápia, a distinção entre as fases é mais difícil, 

indicando uma melhor adesão interfacial entre as mesmas. Liu et al. (2014) também 

estudaram a morfologia das blendas por MEV, e observaram a presença de várias 

protrusões, que aumentaram em quantidade à medida que o teor de amido foi 

aumentado, o que permitiu a distinção entre as fases. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o procedimento para a extração da gelatina de tilápia é 

vantajoso e viável, sendo possível o aumento de sua escala para um reator de 30 

litros com rendimento satisfatório. No entanto, são necessárias modificações no 

reator para uma melhor adequação ao processo.  

A gelatina extraída apresentou boa qualidade, com características inferiores 

às da gelatina bovina em alguns aspectos, porém esperadas devido à diferença no 

processo de extração e de fontes de obtenção.  

Foi possível produzir, com sucesso, as bioblendas de gelatina bovina/amido 

de milho e de gelatina de tilápia/amido de milho, e as condições de processamento 

utilizadas foram adequadas. As bioblendas obtidas apresentaram boas propriedades 

térmicas e mecânicas, no entanto, essas propriedades podem ser aprimoradas com 

a utilização de compatibilizantes, para melhorar a adesão interfacial entre as fases. 

A morfologia das blendas indica que há imiscibilidade entre as gelatinas e o amido, 

com as blendas gelatina de tilápia apresentando uma melhor adesão interfacial entre 

as fases.  

A gelatina de tilápia extraída apresentou, portanto, propriedades que 

possibilitaram seu processamento por extrusão, e suas blendas apresentaram 

indícios de uma melhor estabilidade térmica e melhor adesão interfacial entre as 

fases, o que evidencia seu potencial para aplicações em trabalhos futuros. 
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Sugestões para trabalhos futuros 

 Estudar a compatibilização das bioblendas poliméricas produzidas, a fim de 

melhorar suas propriedades 

 Estudar a aplicação de cargas, como a nanocelulose, para aumentar a 

resistência dos materiais obtidos. 

 Aperfeiçoar o reator de extração, e estudar novas metodologias de pós-

tratamento para otimizar o processo de extração. 

 Estudar a influência das melanoidinas, formadas durante o processamento, 

nas propriedades das blendas obtidas. 

 Realizar um delineamento experimental do processo de extração, a fim de 

avaliar a influência das etapas de pré-tratamento nas propriedades da 

gelatina extraída. 

 Estudar a aplicação de etapas de deionização ou de ultrafiltração para a 

remoção do teor de sais inorgânicos na gelatina extraída, e avaliar a 

influência desses sais em suas propriedades. 
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Apêndice A 

Caracterização das blendas gelatina bovina/amido obtidas em câmara de 

mistura 

 

Reometria de torque em câmara de mistura das blendas gelatina/amido 

 

As curvas obtidas durante a reometria de torque estão representadas nas 

Figuras A1 e A2. 

 

Figura A1. Curvas de torque para as composições GB100(1), GB75/A25(1), GB50/A50(1), 
GB25/A75(1), A100(1). 

 

 

Figura A2. Curvas de torque para as composições GB100(2), GB75/A25(2), GB50/A50(2), 
GB25/A75(2), A100(2). 
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É possível observar que ao se adicionar pequenas quantidades gelatina ao 

amido, a viscosidade da blenda, observada através do valor de torque, diminui 

consideravelmente, o que indica que a gelatina forma a matriz da blenda.  

Por não ter ocorrido degradação durante as corridas, realizadas no tempo de 

10 min., e as curvas terem apresentado um comportamento de estabilização do 

torque, que indica a plastificação, pode-se concluir que a temperatura e rotação 

utilizadas são apropriadas para a realização do processamento das blendas com as 

composições estudadas. 

 

Densidade por picnometria 

 

Para a determinação de densidade, utilizou-se um picnômetro de 25 mL e 

grânulos das blendas produzidas, seguindo a metodologia utilizada por Mancini, 

Matos e Almeida (2004), para a determinação de densidade de Poli(tereftalato de 

etileno)  em embalagens. Os valores de densidade obtidos por picnometria estão 

listados na Tabela A1, abaixo. 

 
Tabela A1. Densidades das blendas de gelatina-amido obtidas por picnometria. 

 

Densidade (g/cm3) 

GB100(1) 1,227 GB100(2) 1,296 

GB75/A25(1) 1,363 GB75/A25(2) 1,432 

GB50/A50(1) 1,38 GB50/A50(2) 1,443 

GB25/A75(1) 1,443 GB25/A75(2) 1,479 

A100(1) 1,317 A100(2) 1,359 

 
 
Observa-se que os valores tendem a aumentar à medida que se adiciona 

amido à gelatina. Porém, quando se tem somente o amido, sua densidade não é a 

maior, como se esperaria. O ocorrido pode ser justificado considerando-se os 

experimentos realizados por Wulansari, Mitchell e Blanshard (1999), que indicam 

que a adição de gelatina ao amido diminui seu teor de plastificação. Com uma 

menor plastificação, maior será a quantidade de amido nativo, que possui uma maior 

cristalinidade e consequentemente, maior densidade.  
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Termogravimetria 

 

A termogravimetria foi realizada em um equipamento STA6000 da Perkin 

Elmer, em cadinho de alumina, na faixa de temperatura de 20 a 600°C, a uma razão 

de aquecimento 10ºC.min-1. Utilizou-se uma massa de aproximadamente 15mg para 

cada amostra das blendas em pó. A atmosfera utilizada no forno foi ar sintético, com 

vazão de 50mL.min-1, e na balança foi nitrogênio, com vazão de 20 mL.min-1. As 

Figuras A3 e A4, a seguir, mostram as curvas obtidas através da termogravimetria 

das amostras das blendas estudadas.  

 

Figura A3. Curvas termogravimétricas para as blendas de gelatina e amido nas composições 
A100(1), GB100(1), GB25/A75(1), GB50/A50(1), GB75/A25(1). 

 

Figura A4. Curvas termogravimétricas para as blendas de gelatina e amido nas composições 
A100(2), GB100(2), GB25/A75(2), GB50/A50(2), GB75/A25(2). 
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A partir das curvas obtidas, é possível observar que para todas as curvas 

ocorrem duas perdas de massa, que podem ser atribuídas à perda de plastificantes, 

e em seguida inicia-se a degradação das amostras. 

A primeira perda de massa, que ocorre em torno de 100°C, está relacionada 

com a perda de umidade presente nas amostras pela adição de água como 

plastificante. Nas blendas em que foi adicionada água na proporção de 40:100 

(água/amido ou gelatina), que corresponde a 24%, observou-se uma perda em torno 

de 13% para as amostras. Isso indica que ocorre perda de água durante o 

processamento, e a perda de massa observada refere-se a umidade contida na 

amostra. Enquanto nas blendas em que foi adicionada água na proporção de 15:100 

(água:amido e/ou gelatina), que corresponde a 9%, observou-se uma perda de 

massa em torno de 5%. Na segunda perda de massa inicia-se a degradação das 

blendas, entre de 180°C a 300°C para as amostras de todas as composições. As 

composições com proporção 45:15 (glicerol/água) tiveram temperaturas de 

degradação maiores, indicando uma melhor estabilidade térmica. 

 

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Os espectros na região do Infravermelho foram obtidos utilizando um 

espectrofotômetro (modelo FTLA 2000-102, da ABB-BOMEM), na região de 4000 a 

400cm-1, utilizando-se pastilhas de KBr na proporção de 1% de amostra.  

As Figuras A5 e A6, a seguir, mostram os espectros de absorção no 

infravermelho para as blendas de gelatina e amido comerciais estudadas. Nos 

espectros, estão destacadas as regiões em que aparecem as principais bandas que 

diferenciam amido e gelatina. 

Algumas ligações observadas nos espectros são comuns ao amido e à 

gelatina, como as ligações O-H e a C-H. Dessa forma, as deformações observadas 

em 3440 cm-1, correspondente ao estiramento da ligação O-H, e em 2940 cm-1, 

correspondente ao estiramento da ligação C-H, estão presentes em todos os 

espectros. 
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Figura A5. Espectros de Infravermelho, trasmitância vesus número de onda, para as blendas 
de composição A100(1), GB25/A75(1), GB50/A50(1), GB75/A25(1) e GB100(1). 

 

 

 

Figura A6. Espectros de Infravermelho, trasmitância vesus número de onda, para as blendas 
de composição A100(2), GB25/A75(2), GB50/A50(2), GB75/A25(2) e GB100(2). 

 

 

ν CO Aminoácidos 

ν CO Aminoácidos 
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Os valores de número de onda para as bandas observadas e seus 

respectivos tipos de deformação estão resumidos na Tabela A2. 

 
 

Tabela A2. Principais bandas observadas nos espectros de FTIR 

 

Número de onda (cm
-1

) Tipo de deformação 

3430 ν O-H 

2930 ν C-H 

1660 δas NH3
+
 

1550 δs NH3 

1030 ν C-O 

 

Observa-se, também, que as bandas em 1660 cm-1 e 1550 cm-1, que 

correspondem, respectivamente, à deformação angular assimétrica da ligação N-H e 

à deformação angular simétrica da ligação N-H, se referem a ligações presentes na 

gelatina e se intensificam à medida que seu teor aumenta. Paralelamente, a banda 

correspondente ao estiramento da ligação C-O diminui sua intensidade à medida 

que o teor de amido diminui. Dessa forma, observa-se que é possível correlacionar a 

intensidade da banda à concentração dos componentes da blenda. 
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Apêndice B 

As imagens a seguir representam os materiais processados nas composições 

com proporções de 25:40 (glicerol/água), onde não foram obtidos materiais com 

boas propriedade. Em alguns casos, não foi possível o processamento, pois a 

quantidade de plastificantes não foi suficiente para promover uma completa 

plastificação, travando o equipamento. 

 

Figura B1. Composição GB100(2) processada por extrusão. 

 

 

Figura B2. Composição GB75/A25(2) processada por extrusão. 

 

 
 

Figura B3. Composição GB50/A50(2) processada por extrusão. 
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Nas Figuras B2 e B3 é possível observar que os materiais sofreram fratura 

frágil, e que o fluxo, na saída do capilar, era instável, o que indica a degradação do 

material durante o processamento. 

 

 

Figura B4. Extrusora após a tentativa de processamento da composição GB25/A75(2). 

 

 

Figura B5. Extrusora após a tentativa de processamento da composição A100(2). 

 

A partir das Figuras B4 e B5, é possível observar que o material sofreu 

degradação antes mesmo de preencher todo o canhão da extrusora, o que indica 

que as quantidades de plastificantes não eram ideais para o processamento, ou, que 

deveriam ser testadas outras condições de processamento. No entanto, uma 

temperatura mais baixa poderia não ser suficiente para plastificar o amido 

eficientemente. 
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Apêndice C 

Corpos de prova injetados em formato de gravata do tipo V, de acordo com a 

norma ASTM D638. 

 

 

Figura C1. Corpos de prova injetados das composições contendo gelatina bovina e amido. 

 

 

Figura C2. Corpos de prova injetados das composições contendo gelatina de tilápia e amido. 
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Apêndice D 

 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) das blendas de gelatina 

bovina/amido e gelatina de tilápia/amido 

 

As figuras a seguir contêm as curvas obtidas para as análises de DSC das 

amostras estudadas. 

Na primeira corrida, Figura D1, observa-se um evento endotérmico referente 

ao desenovelamento das triplas-hélices da gelatina, responsáveis por sua estrutura 

cristalina. Se trata, portanto de um evento de fusão, semelhante ao já observado 

para a gelatina pura. O pico referente a esse evento se intensifica, e se desloca 

ligeiramente, com o aumento do teor de gelatina nas amostras, desaparecendo na 

amostra que não contém gelatina. As temperaturas em que ocorrem todas as 

transições serão resumidas na Tabela D1. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura D1. Curvas de DSC para a primeira corrida para as amostras produzidas com gelatina 
bovina e amido. 
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Figura D2. Curvas de DSC para a segunda corrida para as amostras produzidas com gelatina 

bovina e amido. 

 

A Figura D2 mostra as curvas obtidas no segundo ciclo das análises, onde 

foram observados eventos de transição vítrea, mostrados na Figura D3, de 

amarelamento/degradação da gelatina, de fusão do amido termoplástico, e a 

sobreposição dos dois últimos eventos nas blendas. Como as blendas são 

imiscíveis, esperava-se que evento de amarelamento/degradação da gelatina e a 

fusão do amido ocorressem individualmente, tendo em vista a diferença de 

temperaturas entre esses eventos nos materiais puros. No entanto, ocorreu a 

sobreposição desses dois eventos, observando-se picos com temperatura 

intermediária entre os eventos dos materiais puros, e até de maior intensidade em 

uma das composições. 
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Figura D3. Curvas de DSC para a segunda corrida, destacando a região entre -90  100°C, 
para as amostras produzidas com gelatina bovina e amido. 

 

Quanto aos eventos de transição vítrea, o amido termoplástico puro apresenta 

uma Tg em -66,3°C. De acordo com Mathew e Dufresne (2002), o amido 

termoplástico, quando plastificado com glicerol, pode apresentar duas fases: uma 

rica em glicerol e outra rica em amilopectina. Essas duas fases apresentam valores 

de Tg distintos, sendo a fase rica em glicerol a de Tg mais baixa. No entanto, na 

amostra de TPS estudada, foi observada apenas uma Tg.  

A curva de gelatina bovina plastificada apresentou uma Tg em 38,9°C. Já para 

as blendas (Figura D3), a maioria apresentou as duas transições vítreas, da gelatina 

e do amido, com pequenos deslocamentos na temperatura. Enquanto a composição 

GB25/A75(1) apresentou somente a Tg referente ao amido presente. 

Na gelatina de tilápia plastificada, foi observado um comportamento 

semelhante. No primeiro ciclo, Figura D4, ocorreram eventos de fusão apenas na 

gelatina plastificada e nas blendas. No segundo ciclo, Figura D5, ocorreram eventos 

de transição vítrea referentes à gelatina e ao amido, de reação de 

amarelamento/degradação da gelatina, e fusão do amido.  

Quanto aos eventos de reação de amarelamento/degradação da gelatina e 

fusão do amido, também foi observada uma sobreposição desses eventos. Nesse 

caso, os eventos observados nas blendas apresentaram picos bem mais intensos do 
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que nos materiais puros. Os eventos de transição vítrea estão destacados na Figura 

D6. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura D4. Curvas de DSC para a primeira corrida para as amostras produzidas com gelatina 
de tilápia e amido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura D5. Curvas de DSC para a segunda corrida para as amostras produzidas com gelatina 
de tilápia e amido. 
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Figura D6. Curvas de DSC para a segunda corrida, destacando a região entre -90  100°C, 
para as amostras produzidas com gelatina de tilápia e amido. 

 

Nos eventos de transição vítrea, observou-se uma Tg bastante inferior à da 

gelatina bovina para a gelatina de tilápia, em 2,2°C. Enquanto nas blendas, a 

temperatura referente a essa transição foi mais elevada, exceto para a composição 

GT25/A75, onde não foi observada Tg referente à gelatina. A transição vítrea da 

gelatina é de difícil visualização em todas as curvas, devido ao alto teor de 

plastificantes presentes nas amostras. 

Na Tabela D1, a seguir, estão contidas todas as temperaturas de transição 

observadas nos materiais estudados. Observa-se que, de um modo geral, as 

temperaturas encontradas para um mesmo evento são bastante próximas, 

acontecendo pequenos desvios que não estão relacionados, necessariamente, à 

concentração dos componentes, já que não variam linearmente com as 

composições. Observa-se que as temperaturas de transição vítrea para as 

composições com gelatina de tilápia são inferiores às encontradas para as 

composições com gelatina bovina, o que explica os seus valores de alongamento 

observados nos ensaios mecânicos. 
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Tabela D1. Transições observadas nas curvas de DSC para as blendas produzidas a partir de 
gelatina bovina, gelatina de tilápia e amido. 

 

Amostra 
Tg (°C) 

(Amido) 

Tg (°C) 

(Gelatina) 

Tm (°C) 

(Gelatina) 

Tm (°C) 

(Amido) 

Td (°C) 

(Gelatina) 

A100(1) -66,3 - - 195,7 - 

GB25/A75(1) -71,7 - 51,5 155,9 

GB50/A50(1) -62,7 39,1 57,5 171,3 

GB75/A25(1) -65,1 40,4 54,7 163,0 

GB100(1) - 38,9 57,4 - 159,4 

GT25/A75(1) -66,0 - 51,5 187,3 

GT50/A50(1) -72,2 27,7 44,6 150,7 

GT75/A25(1) -63,6 39,7 55,5 171,8 

GT100(1) - 2,2 61,0 - 168,9 

 

As temperaturas de transição vítrea e de fusão nas gelatinas e nas blendas 

são próximas, e, por esse motivo, são necessários dois ciclos de aquecimento para 

observar essas transições, pois no primeiro ciclo a estrutura cristalina da gelatina se 

desorganizará, e, com o resfriamento rápido, não será possível sua reorganização, 

já que a cristalização da gelatina é um processo lento. 

Quanto às temperaturas da reação de amarelamento/degradação da gelatina, 

observam-se valores próximos entre si para as duas gelatinas, o que indica que 

essa reação ocorre nessa faixa de temperatura. 

 


