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INTRODUÇÃO

RESULTADOS
Tabela 1: Parâmetros de cor (L*, a*, b*, C*, and H°) de
biofilmes compostos de gelatina, carboximetilcelulose e pectina
cítrica utilizando o parâmetro de mistura simplex-centróide.

O objetivo do presente trabalho foi produzir biofilmes
compostos de gelatina, carboximetilcelulose (CMC) e pectina
cítrica utilizando o parâmetro de mistura simplex-centróide a
fim de otimizar suas propriedades de cor.
MÉTODOS

CONCLUSÕES

Para produção das blendas, os compostos foram
misturados de acordo com o planejamento descrito acima e
a técnica de casting foi adotada [1].
Os parâmetros de cor L* (luminosidade), a*
(verde/vermelho), b* (amarelo/azul), Chroma (C*) e o ângulo
Hue (H°) (Figura 1) foram determinados diretamente
utilizando um colorímetro (Delta Color 71421, Delta Vista,
Brasil).
Os dados foram analisados por meio da Análise de
Variância (ANOVA) e as diferenças significativas foram
determinadas pelo teste de Duncan (p<0,05).
Figura 1. Espaço de cor CIE L* a* b* e espaço de cor L*C*hº
[2].

De maneira geral, as blendas estudadas no presente
trabalho se caracterizaram de baixa luminosidade, com valores
de a * e b * muito próximos de zero, o que se refletiu na baixa
saturação da cor. Desta forma, outros parâmetros devem ser
avaliados para a escolha das melhores misturas para a
elaboração de embalagens de alimentos.
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