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RESUMO 

A jabuticaba é uma fruta nativa da mata Atlântica Brasileira, muito apreciada in 

natura para produção de vários produtos, como geleias, sucos, fermentados 

alcoólicos, vinagre, licores entre outros. A fruta é rica em compostos bioativos, 

principalmente antocianinas, responsáveis pelos efeitos benéficos para a saúde 

humana, auxiliando no tratamento e prevenção de diversas doenças. Estes 

compostos encontram-se em maior concentração na casca da fruta, que na 

maioria das vezes é descartada do processo. Desta forma, o presente trabalho 

foi desenvolvido visando utilizar esse resíduo para produção de um extrato 

aquoso, ao qual foi aplicado em um biofilme de amido de milho, agregando 

funcionalidade e valor. Para a produção do biofilme, a mistura de seus 

componentes (amido de milho, glicerol, vinagre, água destilada e extrato 

aquoso) foi submetida a aquecimento até 80° C e mantida nesta temperatura por 

10 minutos, sob agitação constante, para promover a gelatinização e, após, 

vertida em placas de Petri. As placas foram secas em estufa de secagem por 24 

horas a 40 °C, e mantidas por 3 dias em temperatura próxima a 24 °C para o 

biofilme poder ser removido, sem danos, das placas. As análises realizadas 

mostraram que o biofilme produzido tem umidade de 24%, retém mais água que 

seu peso original em 2 minutos, com resultado obtido de 105% na análise de 

swelling; apresentou taxas de solubilização próximas a 36% e, taxa de 

opacidade de 0,20 mm, demonstrando que parte da luz é retida por ele. Nos 

ensaios de biodegradabilidade em solo, o produto perdeu cerca de 32% de 

massa após 20 dias, o que reforça a boa biodegradabilidade. Além disto, foram 

determinadas as concentrações para os compostos antioxidantes presentes no 

produto, i.e. compostos fenólicos totais, polifenóis, ácidos fenólicos e 

antocianinas, em ensaio de migração em etanol a 10%. 

 

Palavras-chave: compostos bioativos, polímeros biodegradáveis, fruto nativo 
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ABSTRACT 

Jabuticaba is a native fruit from Brazilian Atlantic Rainforest, which is very 

appreciated in nature and largely used for the production of various foodstuffs, 

such as jellies, juices, beverages, vinegar, and liqueurs. This fruit is rich in 

bioactive compounds, mainly anthocyanins, which are responsible for beneficial 

effects on human health, also assisting in treatment and prevention of diseases. 

These compounds are more concentrated in the fruit peel, which is often 

discarded after fruit processing. In order to use this interesting waste, the present 

work aimed to use this residue to produce an aqueous extract to apply on edible 

biofilms, composed of corn starch, adding functionalities and value to the 

product. The components to produce this edible biofilm,  (corn starch, glycerol, 

vinegar, distilled water, and aqueous extract) were blended and was heated until 

80 ° C, and kept at this temperature for 10 minutes, under constant stirring. 

When starch gelatinization was completed, it was poured into Petri plates, which 

were kept in a drying oven for 24 hours at 40 °C. After completed this step, the 

plates were still kept inside the drying oven for 3 days in a temperature close to 

24 °C in order to drop edible biofilms from the plates. The analyses carried out 

allowed to feature the  edible biofilm, which presented the following features: 

24% for moisture; retains more water than its original weight in 2 minutes; 

presented 105% in the swelling analysis; solubilization rates close to 36%, and 

opacity rate of 0.20 mm, demonstrating that a part of the light is retained by it. 

For biodegradability tests in soil, it lost about 32% of mass after 20 days, which 

reinforces the good biodegradability.  In addition, antioxidants, such as phenolic 

components, polyphenols, phenolic acids, and anthocyanins, were determined 

and used in migration tests in solutions containing 10% ethanol. 

 

Keywords: Bioactive compounds, biodegradable polymers, native fruits 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A jabuticabeira (Plinia jaboticaba) é uma planta endêmica do Brasil que 

produz a jabuticaba, facilmente encontrada na Mata Atlântica e regiões 

próximas. Esta fruta apresenta elevado teor de compostos fenólicos, 

concentrados principalmente na casca, podendo ser explorada agregando valor 

econômico ao resíduo agroindustrial, tanto na indústria alimentícia quanto na 

farmacêutica, em função dos benefícios proporcionados por estes compostos. 

Várias pesquisas têm sido realizadas visando à utilização de compostos 

fenólicos da jabuticaba para controle de atividade antibacteriana, porém na 

forma de biomassa, este material ainda é pouco estudado. 

As embalagens de alimentos atuam como barreiras contra danos físicos 

e químicos, sendo importantes para a conservação e manutenção das 

características sensoriais do produto, aumentando a vida útil do alimento, 

facilitando o armazenamento e a comercialização dos alimentos. Atualmente, 

embalagens plásticas têm a preferência de uso pelas indústrias por suas 

características tecnológicas como versatilidade, durabilidade e resistência 

química. Com a produção e o consumo exagerado de plásticos de origem 

petroquímica nas últimas décadas, tornou-se urgente a necessidade do estudo 

de alternativas biodegradáveis e sustentáveis, visando diminuir a poluição 

ambiental. Os filmes e coberturas caracterizados como biofilmes, que são 

materiais biodegradáveis, têm recebido cada vez mais atenção e interesse por 

parte dos grupos de pesquisa em alimentos, pois também podem ser 

comestíveis. 

De acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), os 

plásticos representam 37,50 % no valor total da produção de embalagens. Este 

plástico pós-consumo, será acumulado principalmente nos aterros sanitários. 

Desta forma, os materiais biodegradáveis para a aplicação em embalagens são 

de grande interesse tanto para indústrias quanto para a sociedade, visto que 

podem ser produzidos a partir de fontes renováveis de energia e decompor-se 

rapidamente quando descartados. 

Os biofilmes têm demonstrado propriedades de biodegradabilidade, e 

podem ser comestíveis, dependendo das substâncias utilizadas nas suas 

formulações. Além disso, inúmeros estudos têm mostrado que é possível 
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incorporar compostos bioativos, como antioxidantes e antimicrobianos, na 

estrutura destes filmes poliméricos, ocasionando o aumento da vida útil de 

alimentos embalados. Outra vantagem deste tipo de produto é o fato de poder 

ser utilizado como suporte para outros compostos de interesse, como a 

imobilização de enzimas (FAKHOURI, 2007; SILVA, 2011; GUERREIRO et. al, 

2015; ROBLES-SÁNCHEZ et al, 2013) 

Assim, o desenvolvimento de filmes comestíveis a partir de biomassa de 

jabuticaba se apresenta como um projeto inovador e de grande potencial para 

ser utilizado como embalagem, gerando uma alternativa às embalagens 

poliméricas tradicionalmente empregadas na indústria de alimentos.  
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho seguem abaixo: 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e avaliar aspectos físico-químicos dos biofilmes produzidos a 

partir de amido de milho e glicerol adicionados de extrato aquoso de jabuticaba para 

uso em substituição aos polímeros (Plinia jaboticaba). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir o propósito do trabalho, seguem seus objetivos específicos: 

● Elaborar biofilmes de amido de milho adicionados de extrato de casca 

de jabuticaba; 

● Caracterizar os materiais por meio de ensaios de opacidade, 

espessura, umidade, Swelling, solubilidade em água; 

● Avaliar a biodegradabilidade em solo; 

● Quantificar os compostos fenólicos e compostos bioativos presentes no 

biofilme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A JABUTICABA (Plinia jaboticaba) 

 
A jabuticabeira (Plinia sp.) (Figura 1) pertence à família Myrtaceae e é 

nativa do Sudeste do Brasil, com centro secundário de dispersão no Paraguai e 

Argentina. Ao todo, são conhecidas nove espécies da planta, sendo uma 

considerada extinta, cinco encontradas somente em alguns sítios de pesquisa e 

apenas três possuem dispersão natural e cultivos no Brasil. Estas últimas são: 

Plinia trunciflora (Berg) Mattos (jabuticaba-de-cabinho); Plinia cauliflora (DC.) 

Berg (jabuticaba-paulista, ponhema ou assu); e Plinia Jaboticaba (Vell.) Berg 

(jabuticaba-sabará), sendo esta última a mais cultivada e conhecida no Brasil, 

principalmente nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, que possuem alguns 

pomares comerciais (CITADIN et. al., 2010). 

 

De modo geral, as jabuticabeiras são árvores de tamanho médio (de 3 a 

15 m de altura) de grande rusticidade e longevidade, apresentando muitos 

galhos formados no caule, pouco acima do solo. As folhas são opostas e 

lancelosas. As flores brancas e os frutos se formam diretamente no tronco sendo 

classificados como baga, de forma redonda ou arredondada quando maduros, 

têm sua casca na cor roxa-escura ou preta. A polpa do fruto é branca, pouco 

Figura 1. Jabuticaba Sabará (Plinia Jaboticaba). Fonte: 
https://www.viveiroambiental.com.br/produto/jabuticaba-sabara (2017)  
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ácida, muito doce e saborosa. O número de sementes pode variar de um a 

quatro (SASSO, 2009 apud. OLIVEIRA, 2016). 

A jabuticaba apresenta grande potencial de comercialização, pois é muito 

apreciada tanto para consumo in natura quanto para a fabricação de diversos 

produtos, como bebidas fermentadas, vinagres, licores e geleias. Além disso, 

esses frutos podem ser aproveitados pela indústria farmacêutica e alimentícia, 

devido a seu alto teor de substâncias antioxidantes. O uso das jabuticabeiras 

como planta ornamental também é indicado, pela exuberância de sua arquitetura 

e beleza da florada e frutificação (CITADIN et. al., 2010). 

A fruta é rica em compostos fenólicos, principalmente as antocianinas, 

que são pigmentos responsáveis por uma variedade de cores atrativas e 

brilhantes de frutas, flores e folhas que variam do vermelho vivo ao violeta, 

sendo apontadas como grandes benfeitoras das artérias. Sua maior 

concentração está na casca e a sugestão é mantê-la no preparo de derivados 

(HERBÁRIO, 2010 apud OLIVEIRA, 2016). 

 

3.2 RESÍDUOS DE ALIMENTOS 

 

Em todo o mundo, são descartados, aproximadamente, um terço do 

alimento produzido, o equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais (EMBRAPA, 

2015 apud FLECK, 2017). Estas perdas que ocorrem das partes dos alimentos 

durante o seu processamento para o consumo como cascas, folhas, talos e 

sementes são imensas, causando grandes perdas de nutrientes por falta de 

conhecimento dos consumidores (LIMA et al., 2008 apud FLECK, 2017). 

As pessoas não costumam consumir as cascas e sementes de frutas, 

talos e folhas de hortaliças que, na maioria das vezes, possui nutrientes como 

fibras, carboidratos, vitaminas e proteínas em quantidades superiores às 

encontradas nas partes consumidas com maior frequência desses produtos 

(ZANELLA, 2006). Além do desperdício e combate à desnutrição, existe a crescente 

preocupação com o descarte destes resíduos que possuem alta carga orgânica, 

potenciais fontes de nutrientes para microrganismos, exigindo investimentos 

significativos em tratamentos para controlar a poluição (ABUD, 2009). O 

aproveitamento dos resíduos pode ser uma maneira de agregar valor ao 

produto, diminuir o custo de industrialização, reduzir a poluição ambiental e, por 
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consequência, aumentar as oportunidades de trabalho nas fábricas 

(GIOVANNINI, 1997).  

 

3.3 PRODUÇÃO E CONSUMO DE PLÁSTICOS 

 

Segundo dados da ABIPLAST (Associação Brasileira de Plásticos) em 

2017, 18,6% do plástico produzido no Brasil foram empregados no setor de 

embalagens de alimentos, ficando atrás apenas do setor de Construção Civil, 

com participação de 25% (PERFIL, 2017). No mesmo ano, foram reciclados 

cerca de 550 mil toneladas de plásticos (PERFIL, 2017), porém, devido às 

restrições da Resolução n.º 105/1999 (BRASIL, 2016), estes não podem ser 

utilizados em embalagens primárias de alimentos. 

Como regra geral, é proibida a utilização de materiais plásticos 

procedentes de embalagens, fragmentos de objetos, plásticos reciclados ou já 

utilizados na elaboração de embalagens e equipamentos destinados a entrar em 

contato com alimento, conforme estabelece o item 9 das “Disposições gerais 

para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos” da 

Resolução nº. 105/1999 (BRASIL, 2016). 

O “Plastice” é um projeto dentro de um programa da Central Europe, que 

tem como foco discutir formas de identificar e minimizar as barreiras para uma 

utilização mais ampla de tipos sustentáveis de plásticos, especialmente os 

plásticos biodegradáveis e os plásticos com base em recursos renováveis 

(OTONNI, 2016). 

Uma das publicações desse programa da Central Europe denominado 

“Bioplástico: oportunidades para o futuro”, no ano de 2013, destacou a 

necessidade de uma breve introdução sobre a temática dos plásticos para 

melhor compreensão sobre a temática relacionada aos bioplásticos (OTONNI, 

2016). 

Com base nesses diversos estudos no mundo, compostos renováveis 

com potencial para a utilização em embalagens vêm sendo desenvolvidos, tais 

como o plástico de caroço de azeitonas (BIOLIVE, 2016), o biofilme com uso de 

erva mate (TELES, 2018), o plástico de maracujá (CLEMENTE, 2018), as 

garrafas feitas de algas (PÁDUA, 2017) e até o spray que pode substituir o 

plástico proveniente do petróleo (DURÃES, 2019). 
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3.4 BIOFILMES 

  

 Os biofilmes podem ser produzidos a partir de diversas matrizes 

poliméricas orgânicas, como biomassa de banana verde e amido. Para aumentar 

a sua elasticidade, é necessário o uso de agentes plastificantes como o sorbitol 

e o glicerol. 

Dentro da indústria de embalagens, filmes são estruturas finas que tem 

como finalidade envolver produtos. Quando possuem a capacidade de se 

degradar sob condições de temperatura e pressão normais, por microrganismos, 

são considerados biodegradáveis, sendo denominados biofilmes. Os biofilmes 

são materiais de baixa espessura, preparados a partir de biocompostos, como 

proteínas, polissacarídeos e lipídeos que agem como barreira a elementos 

externos (umidade, gases e óleos), protegendo os produtos e aumentando sua 

vida de prateleira. Adicionalmente, podem carrear compostos antimicrobianos e 

antioxidantes, sendo denominados biofilmes ativos (KROCHTA E 

MULDERJOHNSTON, 1997; SILVA, 2016). 

O interesse em substituir os polímeros sintéticos não biodegradáveis por 

materiais biodegradáveis tem crescido devido ao alto impacto ambiental das 

embalagens plásticas nos últimos anos. Inúmeras pesquisas têm sido feitas, 

tanto para descobrir novas fontes formadoras de plásticos biodegradáveis, 

quanto com o intuito de melhorar as características das embalagens e diminuir 

resíduos que demoram muito tempo para se decompor (SILVA, 2011; SILVA, 

2016, PATZER, 2013). 

Os biofilmes podem atuar de diversas maneiras sobre os alimentos, de 

acordo com sua composição, sendo necessário o desenvolvimento do material 

com características desejáveis para cada tipo de aplicação, uma vez que 

diferentes alimentos demandam embalagens com funcionalidades distintas, 

como por exemplo, frutas e vegetais que necessitam de barreiras ao vapor 

d’água evitando desidratação e deterioração dos produtos (OLIVAS et al., 2003). 

Por outro lado, alimentos ricos em lipídeos, necessitam que sua proteção 

previna a oxidação lipídica e a perda de umidade (GENNADIOS; HANNA; 

KURTH, 1997). A incorporação de agentes plastificantes reduz as forças 

intermoleculares, o que diminui a rigidez da estrutura do material. Além disso, 
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estes agentes também atuam no aumento da mobilidade das cadeias 

poliméricas do biofilme, o que aumenta a elasticidade e flexibilidade, podendo 

causar como consequência uma menor fragilidade do material (VEIGA-SANTOS 

et al., 2005; THARANATHAN, 2003). 

A utilização de filmes comestíveis e biodegradáveis a partir de amido 

vegetal já vem sendo pesquisado com importantes resultados. Fakhouri et al. 

(2007) observaram que a cobertura de uvas com filmes produzidos com amido 

de milho combinado com gelatina, melhorou a aparência das frutas 

armazenadas por 21 dias em temperatura de refrigeração, além de proteger as 

uvas da perda de massa em comparação ao grupo controle durante o seu 

armazenamento. A avaliação sensorial mostrou que o revestimento não afetou a 

aceitação global das frutas.  

Guerreiro et al. (2015) observaram que a aplicação de filmes comestíveis 

produzidos a partir de alginato e pectina melhoraram a firmeza de morangos 

armazenados a 0,5ºC por 7 dias, mas não afetou a perda de massa das frutas 

ao longo do tempo de análise. Guerreiro et al. (2015) verificaram que frutas 

secas de medronheiro (Arbutus unedo) revestidas com filmes formulados com 

alginato e citral apresentaram maiores valores de atividade antioxidante que as 

amostras controle após 28 dias de armazenamento a frio. Também, Robles-

Sánchez et al. (2013) observaram maior atividade antioxidante em mangas 

frescas de corte cobertas com filmes de alginato e ácido ascórbico. 

 

3.5 EMBALAGENS ATIVAS 

 

Atualmente, houve uma mudança no que se refere às embalagens de 

alimentos, que antes exerciam a função de barreira inerte, tendo como função 

principal a proteção do alimento. Recentemente, estas podem atuar de forma 

ativa na segurança e na manutenção da qualidade sensorial e microbiológica 

dos alimentos (SOARES, 2009). Embalagens ativas representam um conceito 

inovador definido como uma embalagem em que ocorre a interação entre o 

produto e o ambiente, para prolongar a vida útil ou melhorar a segurança e as 

propriedades sensoriais, mantendo a qualidade do alimento (FARIAS, 2016). De 

acordo com Farias (2016), têm sido desenvolvidas embalagens com sistemas de 
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atmosfera modificada, controle e absorção de umidade, incorporação de aditivos 

antioxidantes e antimicrobianos.  

Existe um grande número de produtos alimentícios que utilizam 

embalagens ativas, tais como: pães, bolos, biscoitos, pizza, massas frescas, 

queijos, peixes, carnes (curadas, desidratadas, defumadas), café, chá, leite em 

pó, feijão, frutas desidratadas, farinhas, hortaliças, legumes, dentre outros. Para 

cada item alimentício Existe uma necessidade de conservação e manutenção da 

qualidade do produto que deve ser entendido para a formulação da embalagem 

(NAÍME, 2010). De acordo com Naíme (2010), entre as embalagens ativas 

destacam-se os filmes antimicrobianos, as embalagens com atmosfera 

modificada, reguladores de umidade, liberadoras de aditivos, indicadoras de 

temperatura, absorventes de radiação e até embalagens que informam o 

consumidor sobre a deterioração do produto pela mudança de cor. 

As embalagens ativas antioxidantes são utilizadas para a preservação de 

alimentos susceptíveis à oxidação. Os compostos antioxidantes são 

incorporados a filmes plásticos, papéis e sachês, de onde são liberados para 

proteger os alimentos (GARCIA et al., 2016). Segundo o mesmo autor, alguns 

antioxidantes naturais podem ser utilizados em embalagens, como é o caso das 

classes dos ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, extratos de plantas e poliaminas. 

Substâncias naturais geralmente são caras, portanto, o desenvolvimento de 

novas embalagens ativas com quantidades mínimas destes compostos são 

desejáveis para aplicações práticas. 

 

3.6 COMPOSTOS FENÓLICOS PRESENTES NA JABUTICABA 

 

Os compostos fenólicos são substâncias que possuem um anel aromático 

com um ou mais substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais, e se 

encontram amplamente distribuídos no reino vegetal. Estudos epidemiológicos 

têm demonstrado a associação entre o consumo de alimentos e bebidas ricos 

em compostos fenólicos e a prevenção de doenças, tais como câncer e doenças 

coronarianas isquêmicas (MALACRIDA; MOTA, 2005). 

Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada 02 de 2002 da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), compostos bioativos são não-

nutrientes de ação metabólica ou fisiológica específica no organismo. Dentre 
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eles, se destacam os compostos fenólicos, que são os compostos bioativos mais 

abundantes na dieta e mais relacionados a benefícios à saúde.  

Os compostos fenólicos são essenciais para o crescimento e reprodução 

de plantas; atuam como agentes efetivos contra patógenos; e contribuem 

ativamente com a pigmentação das plantas. A presença de fenólicos nos 

alimentos tem um importante efeito na estabilidade oxidativa e na segurança 

microbiana dos produtos (SIMÕES et. al., 2000 apud CIPRIANO, 2011). 

Os compostos fenólicos compreendem um grande grupo de substâncias 

orgânicas, sendo os ácidos fenólicos e os flavonoides dois dos seus principais 

subgrupos. A esta classe, pertencem as antocianinas. O grupo das antocianinas 

está distribuído em larga escala no reino vegetal, sendo que estes compostos 

são responsáveis pela diversidade de coloração nas plantas, conferindo as 

cores:  azul, roxa, violeta, magenta, vermelho e laranja às plantas. A palavra 

antocianina deriva de duas palavras gregas: anthos (que significa flor) e kyanos 

(que significa azul) (DAMODARAN, 2010). Apesar de serem amplamente 

encontradas na natureza, tendo sido identificadas mais de 600 tipos de 

antocianinas, são poucas as fontes comerciais deste composto (PATZER, 2013). 

Os teores de compostos fenólicos e vitamina C são mais elevados nas 

cascas da jabuticaba. Lima et al. (2008) registraram 12 g/ 100 g de massa seca 

(MS) de compostos fenólicos na farinha da casca de jabuticaba (FCJ), níveis 

quase 25 vezes mais elevados que na polpa. Lima et al. (2011) encontraram 

teores significativos de vitamina C, para o fruto inteiro, casca, polpa e semente, 

respectivamente, 265,68 mg/100 g MS; 298,23 mg/100 g MS; 167,54 mg/100 g 

MS; 212,40 mg/100 g MS. Os resultados mostram que a fração casca apresenta 

os níveis mais elevados. 

Os compostos fenólicos na casca de jabuticaba liofilizada foram de 9,79 

g/100 g MS (ALVES et al., 2014) e 11,99 g/100 g MS (LIMA et al., 2008), no 

genótipo Sabará e, segundo Alves et al. (2014), esses teores foram maiores que 

os da farinha da casca obtida por outros processos de secagem utilizando 30o C, 

45o C e 60o C. Segundo estes autores, a casca liofilizada apresentou os maiores 

teores pela menor exposição a fatores ambientais, como luz e oxigênio, durante 

o processo de desidratação. 

As antocianinas, principais compostos fenólicos encontrados na 

jabuticaba, são fontes de pigmentos alimentícios naturais e economicamente 
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viáveis. O interesse pelo uso destes pigmentos naturais cresce a partir de 

evidências sobre a toxicidade de pigmentos sintéticos e seu uso ser restrito 

(CIPRIANO, 2011). 

De acordo com Terci (2004), a jabuticaba apresenta quantidade média de 

antocianinas de 314mg/100g de fruta, quando comparados ao jambolão (386mg 

/100g), a amora (290mg/100g) e a uva (227mg/100g). Já de acordo com Teixeira 

(2015), a jabuticaba apresenta teor de 641 mg/100g de amostra fresca.



22 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi desenvolvido no laboratório Multiuso da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (Encantado - RS) sob a orientação da Profa. Dra. 

Marta Regina dos Santos Nunes e supervisão da Técnica em Laboratório 

Victória Zagna dos Santos. 

 

4.1 TRATAMENTO DA MATÉRIA PRIMA 

 

As cascas de jabuticaba utilizadas para a obtenção do extrato aquoso 

foram colhidas em uma propriedade rural com certificação orgânica no município 

de Santa Clara do Sul (RS). Os resíduos foram armazenadas em congelador 

convencional e posteriormente secos em secador, à temperatura de 60º C, 

visando uma menor degradação dos compostos bioativos presentes na casca, 

por 48 horas. Em seguida, as cascas foram maceradas com uso de almofariz e 

pistilo, seguida pela adição de água destilada (em uma proporção de 1:10 (m/v)) 

e submetidas à fervura. Após 10 minutos, a solução resultante foi peneirada e 

armazenada em Erlenmeyer (previamente esterilizado) sob refrigeração até sua 

utilização, conforme descrito por Caxambú et. al (2015). 

 

4.2 OBTENÇÃO DOS BIOFILMES 

 

 Para a produção das soluções filmogênicas foram utilizados os materiais 

descritos na tabela 1. Esta formulação foi otimizada a partir da formulação 

utilizada em um projeto de pesquisa na mesma instituição.  

 
Tabela 1.Composição da formulação utilizada para produção do biofilme de jabuticaba 

Componentes Quantidades  

Extrato aquoso de jabuticaba 62,5 mL 

Água destilada 62,5 mL 

Amido de milho 10 g 

Glicerina 5 mL 

Vinagre de álcool 5 mL 

 

Após o preparo da solução filmogênica, a mistura foi aquecida sob 

agitação constante de 5 rpm, em agitador magnético com aquecimento (Fisatom 
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Modelo 752A) até que fosse atingida a temperatura de 80 °C, condição em que a 

solução permaneceu por 10 minutos. Esta etapa foi realizada com o objetivo de 

promover a gelatinização da fonte de amido utilizada. 

Para finalização da solução foi aplicada a técnica de casting utilizada para 

a obtenção dos filmes, conforme descrito por Silva (2011) e Patzer (2013). 

Quantidades de 0,113 gcm-2 da solução filmogênica foram vertidas em placas de 

vidro e submetidas à secagem em estufa (Odontobras, modelo EL 1.0) com 

circulação forçada de ar a 40 °C por 24 horas, conforme descrito por Nunes 

(2017). A temperatura de 40 °C se fez necessária para que os filmes não 

secassem excessivamente, ficando quebradiços. Os filmes obtidos foram 

acondicionados em ambiente de temperatura controlada (até 25 ºC) e umidade 

ambiente durante 3 dias, antes de serem caracterizados e utilizados. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS BIOFILMES 

 

4.3.1 Espessura 

 

Com o auxílio de um micrômetro digital (Insize, modelo 3109-50a) com 

escala de 0-25 mm e precisão de 0,001 mm, foi medida a espessura em 5 

pontos do biofilme, fazendo uma cruz no meio do Filme, conforme Iahnke (2015). 

 

4.3.2 Opacidade 

 

Este parâmetro foi determinado de acordo com o descrito por Han & 

Floros (1997) e Fang et. al. (2002). A partir dos biofilmes produzidos, foram 

recortados pedaços retangulares de 4 cm × 1 cm que foram posicionados em 

uma cubeta de quartzo (1 cm), inseridos no espectofotômetro (KASUAKI, 

modelo IL-0082). A equação (1) foi utilizada para expressão do resultado final.  

 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑚𝑚−1) =
𝑙𝑜𝑔𝑇600

𝑥
                                             (1) 

 

Em que: 

T600:  transmitância fracional a 600 nm  

X:  espessura do filme (mm). 
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4.3.3 “Swelling” 

 

Os biofilmes foram recortados em quadrados de 2.5 cm × 2.5 cm, de 

acordo com o procedimento descrito por Cao et. al. (2007). Em seguida, foram 

armazenados por 24 horas em dessecador contendo sílica, a fim de retirar a 

umidade das amostras. Os filmes foram pesados (w1). Às amostras, foi 

adicionada água destilada a temperatura ambiente, e as mesmas permaneceram 

nesta condição por 2 minutos. As amostras foram retiradas da água com auxílio 

de uma pinça, tendo sido colocadas sobre papel filtro para retirar o excesso de 

umidade. Posteriormente, foram novamente pesados. O grau absorção das 

películas foi determinado como o aumento do peso, de acordo com a equação 

(2). 

 

𝑆𝑤𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 (%) = [
𝑤2−𝑤1

𝑤1
] × 100                                       (2) 

 

Em que:  

W1: peso da amostra seca 

W2: peso da amostra seca 

 

4.3.4 Biodegradabilidade 

 

A biodegradabilidade dos filmes foi avaliada através do procedimento 

descrito por Martucci Ruseckaite (2009), que foi adaptada por Iahnke (2015). O 

método é baseado na avaliação da biodegradação dos filmes quando os 

mesmos são enterrados e expostos à microbiota natural encontrada no solo. 

Para este experimento foi utilizada a área de mata nativa, junto a Unidade 

Universitária de Encantado (RS), empregada como meio para degradação dos 

filmes. 

Os filmes foram cortados em retângulos (2 cm x 3 cm), desidratados a 60 

°C em estufa até peso constante (m0), e acondicionados em malhas de plástico 

previamente secas e pesadas. As malhas foram dobradas juntamente com as 

amostras e colocadas a uma profundidade de 4 cm a partir da superfície, em um 

recipiente plástico, e cobertas por uma camada de solo. A umidade do solo foi 
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avaliada no primeiro dia, no décimo dia, no vigésimo dia e no trigésimo dia. Para 

essa medição foi utilizada a metodologia descrita no item 4.3.5. Após este 

período (10, 20 e 30 dias) o conjunto malha + filme foi desenterrado e retirado do 

contato com o solo com o auxílio de uma pinça. Os conjuntos foram lavados com 

água destilada para retirar resquícios de terra. Em seguida, foram submetidos à 

secagem a 60 °C até peso constante (mt). O grau de biodegradação das 

películas foi determinado como a perda de peso pela equação (3). 

 

𝑊𝐿 (%) = [
𝑚𝑡−𝑚0

𝑚0
] × 100                                              (3) 

 

Em que: 

mt: massa final 

m0: massa inicial 

 

4.3.5 Umidade 

 

A determinação de umidade foi realizada de acordo com o Instituto 

Adolfo Lutz (2005). Em cadinhos de metal, foram pesados 3g de biofilme em 

balança analítica (Shimadzu, modelo AUX220). Em seguida, as amostras foram 

colocadas em estufa a 105 ºC até peso constante. Posteriormente, as amostras 

foram retiradas da estufa e colocadas em dessecador até atingirem temperatura 

ambiente, quando foram novamente pesadas. A umidade foi obtida através da 

equação (4). 

 

ℎ =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100                                                 (4) 

 

Em que: 

H: percentual de umidade 

Mi: massa inicial 

Mf: massa final 

 

4.3.6 Solubilidade em água  

 

O procedimento para determinação de solubilidade foi realizado 

conforme descrito por Patzer (2013). Assim, foi colocada uma seção do biofilme 
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referente a 2 cm², em estufa a 105 ºC por 24 horas. Em seguida, a amostra foi 

pesada, obtendo-se a massa inicial (mi) que foi inserida em um béquer com 

aproximadamente 50 mL de água destilada em repouso a 25ºC por 24 horas. 

Em seguida, o biofilme foi novamente colocado em estufa a 105ºC por 24 h para 

secagem e posterior pesagem do mesmo para obtenção da massa final (mf). 

Através dessa técnica foi possível determinar a perda de massa (pm) do material 

por solubilização pela equação (5): 

𝑝𝑚 (%) =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100                                       (5) 

Em que: 

Pm: perda de massa 

Mi: massa inicial 

Mf: massa final 

 

4.3.7 Migração dos compostos bioativos 

 

Os testes de migração dos compostos bioativos foram conduzidos 

conforme Pires (2017), com modificações. A quantificação in vitro da difusão dos 

compostos fenólicos dos biofilmes ao longo do tempo foi realizada por meio de 

teste de migração, utilizando os simulantes previstos na Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 51 da Anvisa (BRASIL, 2010): a) soluções de etanol a 10% (v/v); b) 

ácido acético a 3% (v/v); e c) água destilada. Para este propósito, uma seção de 

4 cm² foi colocada em Erlenmeyer, ao qual foram adicionados 8 mL do meio 

simulante e com posterior incubação em estufa (37 °C por 30 minutos).  

 

4.3.8 Quantificação de compostos fenólicos 

 

A concentração de polifenóis totais foi determinada pelo método de 

Folin-Ciocalteau descrito por Singleton e Rossi (1965), com modificações. Em 

tubos do tipo Falcon de 15 ml, a 40 µL de amostra foram adicionados 3,2 mL de 

água destilada e 200 µL do reagente Folin-Ciocalteau.  A mistura foi 

homogeneizada e deixada em ambiente escuro por 15 min, e, então, foram 

adicionados 600 µL solução saturada de carbonato de sódio (20% m/v). A 

reação ocorreu a temperatura ambiente por 1 h, quando foi feita a medida de 

absorbância a 765nm em espectrofotômetro UV-Vis (KASUAKI, modelo IL-
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0082). Para a quantificação, uma curva analítica de ácido gálico (25, 50, 100, 

150, 250 e 500 mg L-1) foi utilizada como referência para a expressão da 

concentração dos compostos fenólicos nas amostras. Foi calculado um 

coeficiente de correlação (r²), resultando r²= 0,9902. O teor de polifenóis totais 

foi expresso em mg de Ácido Gálico equivalente (EAG) mL-1 (mg EAG mL-1). 

A concentração de flavonóides e ácidos fenólicos foi determinada pelo 

método descrito por Glories (1979) e Romani et al. (1996). Foram adicionados 

250 μL de amostra em um tubo do tipo Falcon de 15 ml juntamente com 250 μL 

de HCl  0,1% (v/v) em meio etanólico e 4,55 mL de HCl 2% em meio aquoso. A 

solução foi misturada e deixada em repouso por 15 minutos antes de ser medida 

a absorbância nas faixas: de 360 nm (determinação de flavonoides) e 320 nm 

(determinação de ésteres tartáricos). Para a quantificação, uma curva analítica 

de ácido caféico foi utilizada como referência para a expressão da concentração 

dos polifenóis e dos ácidos fenólicos nas amostras. 

A determinação do teor total de antocianinas monoméricas utilizadas 

neste trabalho foi realizada pelo método do pH diferencial, segundo Lee et al. 

(2005), que consiste em diluir a amostra em soluções tampão de pH 1,0 (0,025 

mol L-1 de cloreto de potássio) e em pH 4,5 (0,4 mol L1 de acetato de sódio), 

com o fator de diluição da amostra previamente determinado. Em seguida, 

realizou-se medidas de absorbância nas faixas de 520 nm e 700 nm, para as 

soluções em pH 1 e pH 4,5, a fim de descontar a turbidez da amostra, 

respectivamente. Os resultados foram expressos em mg de cianidina 

equivalente por cm² de amostra, através das equações de absorbância (6) e de 

determinação das antocianinas (7). 

 

𝐴𝑏𝑠 =  (𝐴𝑏𝑠520𝑛𝑚 –  𝐴𝑏𝑠700𝑛𝑚)𝑝𝐻1.0 – (𝐴𝑏𝑠520𝑛𝑚 –  𝐴𝑏𝑠700𝑛𝑚)𝑝𝐻4,5   (6) 

𝐴𝑀 =
𝐴𝐵𝑆×𝑃𝑀×𝐹𝐷×100

ε×𝐼
                                          (7) 

Em que: 

Abs: absorbância 

AM: antocianinas Monoméricas 

PM: peso molecular da cianidaina 3-Glucosídeo (449.2 g mol-1) 

FD: fator de diluição 

ε = Absortividade molar da cianidina 3-glucosídeo (26,900 L mol-1 cm-1) 

l = caminho óptico da cubeta (1 cm) 
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4.3.9 Análise Estatística 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata sem repetição e os 

resultados submetidos à análise estatística utilizando ANOVA, , através do 

programa Excel 2010 (Microsoft, Estados Unidos). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 OBTENÇÃO DOS BIOFILMES 

 

 O aspecto e consistência do biofilme sintetizado pela técnica de casting 

mostrou semelhança com o plástico oriundo do petróleo. Os biofilmes obtidos 

inicialmente tiveram características próximas ao que já foi reportado na literatura. 

As imagens de preparação (Figura 2) e do produto final obtido (Figura 3).  

 

5.2 ESPESSURA 

  

 O valor encontrado pela média dos 5 pontos de quantificação de 

espessura, obtida pela medição direta através do micrômetro foi de 0,27 ± 0,05 

mm nas amostras do biofilme. Os resultados são considerados positivos, pois 

mostram a homogeneidade dos filmes formados e uma espessura aceitável 

quando comparado a Patzer (2013). A espessura dos filmes biodegradáveis 

Figura 2. Mistura para obtenção do biofilme sendo aquecida para promover sua gelatinização. 

Fonte: do autor/2019 

Figura 3. Filme removido da placa, pronto para ser avaliado. Fonte: do autor/2019 
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normalmente é variável, decorrente do processo de casting, onde os biofilmes 

são secos em suportes, gerando filmes não homogêneos de espessuras 

diferentes dependendo da massa utilizada (SILVA, 2011).  

Silva (2011) e Patzer (2013) estudaram a espessura de filmes de amido 

de pinhão produzidos por meio de casting e obtiveram valores de 0,10 mm e 

0,19 a 0,32 mm. Teixeira (2013) em seu estudo com biofilmes com diferentes 

concentrações de celulose bacteriana, biossurfactante e glicerol encontrou 

valores de 0,13 a 0,18 mm de espessura. Liu e Kerry (2015) estudaram a 

espessura de filmes de amido de ervilha obtidos por extrusão e encontram 

valores bem mais elevados de espessura (0,327 a 0,422 mm) do que obtidos por 

casting. 

Conforme relatado por Stoll (2015), o aumento da espessura em filmes 

com componentes hidrofílicos promove aumento na sua permeabilidade ao 

vapor, pois facilita o processo de difusão da água através do mesmo.  

 

5.3 OPACIDADE 

 

A quantificação da opacidade nos biofilmes de extrato aquoso foi de 0,20 

± 0,002 mm-1. Conforme reportado, Pires (2017) encontrou valores desde 1 mm-1 

(filme de quitosano), 7 mm-1 para o filme de quitosano com óleo de alecrim; e de 

2,5 a 6,8 mm-1 para filme de quitosano com óleo de gengibre. Tais valores 

mostram que a adição dos óleos aumentou significativamente a opacidade 

desses filmes. 

A opacidade do material é um indicador da fração de luz que atravessa o 

mesmo, sendo que maiores valores de opacidade indicam que a fração de luz 

que atravessa o material é menor (KASIRGA et al., 2012 apud PIRES, 2017). 

Quanto menos luz atravessar o material, menor é a chance de deterioração do 

produto por fotoxidação. Porém, embalagens menos opacas permitem uma 

melhor visualização do produto e consequentemente, uma melhor possibilidade 

de compra desse produto. 

 

5.4 SWELLING 

 

 Os valores obtidos para a taxa de absorção de água dos biofilmes foram 

de 105%. Esses dados mostram que os filmes produzidos no presente trabalho 
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absorvem mais água que seu próprio peso. Neste caso, se ocorrer uma 

aplicação em alimentos naturais (por exemplo, frutas e legumes) o resultado não 

é satisfatório.  Pires (2017) em seu estudo encontrou valores próximos a 70% 

em biofilmes de quitosana com adição de óleo de alecrim e óleo de gengibre, 

sem diferença significativa entre eles (p < 0,05). 

Mendes (2009) em seu estudo com amido termoplástico proveniente da 

batata, revelou que seus biofilmes produzidos podiam ter ganhos de até 37% de 

massa com esse ensaio. 

 

5.5. BIODEGRADABILIDADE 

 

As análises de biodegradabilidade geraram dados promissores, pois os 

biofilmes tiveram grande parte de sua massa degradada em contato com o solo 

após 20 dias de ensaio (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras tiveram uma perda média de 19,2% ao final de 10 dias de 

contato, 33,7% após 20 dias e 25% depois de 30 dias. Essa diminuição no teor 

de biodegradação é justificada pelos vários dias de precipitação no período final 

do ensaio (aproximadamente 5 dias seguidos), o que fez com que o solo se 

encharcasse e, consequentemente, o biofilme absorvesse parte da matéria 

orgânica presente no solo.  

 
Figura 4. Ensaio de biodegradabilidade. Fonte: Autor/ 2019. 
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Teixeira (2013) em seu estudo com umidade controlada de 10% e 

temperatura de 25 °C verificou que os filmes só apresentaram indícios de 

degradação em amostras com 30 dias de contato com o solo. Isso demonstra 

que o biofilme adicionado de extrato de casca de jabuticaba tem uma 

degradação mais rápida quando comparado ao estudo de Teixeira (2013). 

Vale ressaltar que o solo teve umidade medida e seu percentual é 

apresentado na Tabela 2. A umidade diferenciada no vigésimo dia é justificada 

pela ocorrência de chuvas intensas no 19º dia. 

 

Tabela 2. Umidade média do solo ao longo do tempo de exposição do biofilme. 

Exposição do biofilme (dias) Umidade do solo (%) 

0  29 

10  29 

20  34 

30  29 

 

5.6 SOLUBILIDADE EM ÁGUA 

 

A solubilidade encontrada para o biofilme correspondeu a 32,32 ± 0,15%, 

porém a influência da concentração de amido na solubilidade dos biofilmes não 

foi verificada. Silva (2011) em seu trabalho com biofilmes de amido de pinhão 

encontrou solubilidade de 18,7 ± 0,4 %. A diferença entre os valores dos dois 

trabalhos se dá pois o autor utilizou somente o amido de pinhão, enquanto o 

presente trabalho utilizou um extrato aquoso de jabuticaba misturado com o 

amido de milho. 

Como o valor de solubilidade encontrado foi baixo, quando comparado 

comparado ao trabalho de Teixeira (2013), que encontrou valores entre 95,77 a 

99,56%, pode-se dizer que o biofilme pode ser usado em produtos que 

necessitam de embalagens com menor solubilidade. O seu uso é inadequado 

para alimentos que entram em contato com a água e precisam ser solubilizados, 

podendo atuar como proteção para alimentos em que a atividade de água é 

elevada, quando o alimento tem contato com a água durante a cocção ou 

mesmo quando os filmes são ingeridos (comestíveis).  
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5.7 UMIDADE 

 

 A umidade encontrada nos biofilmes foi de 24,8 ± 0,2 %. Essa taxa de 

umidade pode ser devido ao fato do processo de produção (casting) acontecer 

em estufa durante 24 horas e, posteriormente, as amostras passarem por um 

período de descanso, em temperatura e umidade ambiente. Resultados de 10,40 

± 0,21 % foram encontrados nos biofilmes de amidos de pinhão em Silva (2011), 

e próximo de 15% nos biofilmes de quitosana em Pires (2017) e 14,55 ± 0,46 % 

nos biofilmes de microcápsulas de maltodextrina em Stoll (2015). Os resultados 

obtidos no presente trabalho demonstram que a umidade, apesar de ter sido 

maior que as encontradas em trabalhos similares, não oferece riscos quando 

usado como embalagem. 

 

5.8 QUANTIFICAÇÕES DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

Os ensaios de migração, com posterior quantificação dos compostos 

fenólicos migrados para os meios simulantes i.e., ácido acético, água destilada e 

etanol, apontaram concentrações superiores destes compostos migradas para o 

meio contendo etanol. 

 
Tabela 3. Concentrações dos compostos fenólicos determinadas no biofilme. 

Meio simulante 
Fenólicos totais 
(mg/ mL) 

Ácidos Fenólicos 
(mg/ mL) 

Flavonóis 
(mg/ mL) 

Antocianinas 
(mg / mL) 

Ácido Acético (3% v/v) 616,3 47,95 59,46 1,43 

Água Destilada (10% v/v) 599,97 43,14 52,43 0,99 

Etanol 744,63 66,47 81,31 1,57 

  

 O objetivo principal da presente análise foi extrair e quantificar os 

compostos fenólicos presentes no biofilme. Os resultados obtidos a partir da 

metodologia proposta foram satisfatórios quando comparados a migração de 

compostos fenólicos totais descrita por Pires (2017) que encontrou valores de 

33,82 mg/ L de compostos fenólicos totais em biofilmes de quitosano com adição 

de óleo essencial de gengibre 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



34 
 

 

O crescimento industrial que se observa nos últimos anos tem gerado 

grandes volumes de resíduos, que, em sua grande maioria, podem ser 

reaproveitados quando processados de modo adequado, gerando produtos de 

elevado valor agregado. A casca de jabuticaba apresenta elevado teor de 

compostos fenólicos e antocianinas, e apresenta alto potencial para ser 

explorada e aplicada a diferentes produtos. A produção de biofilmes, por meio da 

incorporação de extrato de jabuticaba, apresenta-se como uma forma 

interessante de aproveitar esse resíduo, pois possibilita sua aplicação em 

embalagens de alimentos,  

Consideramos que estudos mais aprofundados são necessários para que 

esse biofilme possa ser aplicado como embalagem alimentícia, principalmente 

em frutas e hortaliças, ou alimentos que contenham lipídios, devido à presença 

de compostos bioativos antioxidantes. 

Como consideração final e de grande importância tendo em vista que 

possui uma base orgânica e componentes de fácil degradação, torna-se 

particularmente interessante o seu uso, devido a rápida absorção pelo solo, 

podendo ser incorporado em materiais orgânicos compostáveis com baixo 

impacto ao meio ambiente. 



35 
 

REFERÊNCIAS 

ABUD, Ana Karla de Souza; NARAIN, Narendra. Incorporação da farinha de 

resíduo do processamento de polpa de fruta em biscoitos: uma alternativa de 

combate ao desperdício. Braz. J. Food Technol. v. 12, n. 4, p. 257-265, out. 

/dez. 2009. 

 
ALVES, Ana Paula de Carvalho et al. Influence of drying temperature on the 
chemical constituents of jaboticaba (Plinia Jaboticaba (Vell.) Berg) skin. Acta. 
Scientiarum. Technology, Maringá, v. 36, n. 4, p. 721-726, 2014. 
 
Associação Brasileira de Embalagens – ABRE. (2014). Estudo 
macroeconômico da embalagem. São Paulo. Disponível em:  
http://www.abre.org.br/setor/dadosde-mercado/> Acesso em 08 abril 2019, 
 
BIOLIVE. ‘Plástico’ feito de caroço de azeitona leva um ano para se 
decompor. Disponível em: <https://www.hypeness.com.br/2019/02/plastico-
feito-de-caroco-de-azeitona-leva-um-ano-para-se-
decompor/?utm_source=facebook&utm_medium=hypeness_fb&fbclid=IwAR1VT
VADst-jtnxFCF1IHbdOovovPeorNhUiw0QayuXKxUikvsTr6Er-U84>. Acesso em 
08 abril. 2019. Turquia, 2017. 
 
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Informe Técnico n. 71, de 11 
de fevereiro de 2016. Uso de PET reciclado em embalagens e outros materiais 
destinados ao contato com alimentos. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/embalagens>. Acesso em: 10 mai. 2018. 
 
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria 
Colegiada n. 02 de 07 de Janeiro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico de 
Substâncias Bioativas e Probióticos Isolados com Alegação de Propriedades 
Funcional e ou de Saúde. Disponível em: 
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjI1Mw%2C%2
C. Acesso em 30 jul. 2018. 
 
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria 
Colegiada n. 51 de 26 de novembro de 2010. Dispõe sobre migração em 
materiais, embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato 
com alimentos. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_51_2010_COMP.pdf/
1e3cd7f0-d50c-4693-9db4-0082132dfb6e. Acesso em 25 out. 2018. 
 
CAO, Na et. al. Preparation and physical properties of soy protein isolate and 
gelatin composite films. Food Hydrocolloids, v. 21, n. 7, p. 1153-1162, out. 
2007. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2006.09.001 > Acesso 
em: 15 jun. 2018. 
 
CAXAMBÚ, Sabrina et. al. Avaliação da atividade antimicrobiana de extrato 
aquoso de casca de noz-pecã em folhas de alface minimamente 
processado. 5º Simpósio de Segurança Alimentar. Resumo expandido. 22 a 29 
mai. 2015. 
 



36 
 

CLEMENTE, Gabriela. Estudante gaúcha recebe prêmio Jovem Cientista 
com projeto de plástico biodegradável. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2018/10/30/estudante-gaucha-
recebe-premio-jovem-cientista-com-projeto-de-plastico-biodegradavel.ghtml> 
Acesso em: 25. mar. 2019 
 
CIPRIANO, Paula de Aguiar. Antocianinas de açaí (euterpe oleracea Mart.) e 
Jabuticaba (Myrciaria Jaboticaba) na formulação de bebidas isotônicas. 
2011. 150 f. Dissertação (Magister Scientiae em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos). Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2011. 
 
CITADIN, Idemir. Jabuticabeiras. Revista Brasileira De Fruticultura, 
Jaboticabal – SP.  v. 32, n. 2, p. 343-656, jun. 2010.  
 
DAMODARAN, Srinivasan et. al. Química de Alimentos de Fennema. 4 ed. 
Porto Alegre: Editora Artmed, 2010. 
 
DURÃES, Mariana. Spray português quer substituir o plástico na 
conservação de alimentos. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/2019/01/11/p3/noticia/spray-portugues-quer-subsituir-o-
plastico-na-conservacao-de-alimentos-1857507. Acesso em 08. abril. 2019. 
 
 
FAKHOURI, Farayde Matta et. al. Filmes e coberturas comestíveis compostas à 
base de amidos nativos e gelatina na conservação e aceitação sensorial de uvas 
Crimson. Ciência Tecnologia de Alimentos, Campinas, v.27, n.2, p. 369-375, 
2007. 
 
FANG, Y. et al. Tensile and Barrier Properties of Edible Films Made from Whey 
Proteins. Journal of Food Science, v. 67, n. 1, p. 188-193, 2002. Disponível 
em: < http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb11381.x >. Acesso em 15 jun. 
2018. 
 
 
FARIAS, Mônica Guimarães. Elaboração e caracterização de filmes de amido 
e polpa de acerola por casting, extrusão termoplástica e termoprensagem. 
2016. 188f. Tese (Doctor Scientiae em Ciências) – Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, Seropédia, 2016. 

 
FLECK, Nataís. Farinha de Casca de Jabuticaba: comparativo da secagem 
convencional e liofilização em características nutricionais e físico-químicas. 2017 
56 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Encantado, RS, 2017.] 
 
GARCIA, K. C. A.; MARTINS, L. M.; SILVA, W. A. Embalagem ativa antioxidante 
na conservação de maçã cv. fuji minimamente processada. In: XXV 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. 24 
a 27 de outubro, 2016, Gramado. Universidade Federal de São João Del Rei, 
2016.  



37 
 

GENNADIOS, A et. al. Application of Edible Coatings on Meats, Poultry and 
Seafoods: A Review. LWT - Food Science and Technology, v. 30, n. 4, p. 337-
350, 1997. 
 
GIOVANNINI, Eduardo. Aproveitamento de resíduos da industrialização de 

frutas. Agropecuária Catarinense, Chapecó, v.10, n.2, junho, 1997.  

 
GUERREIRO, A. C.; GAGO, C. M. L.; FALEIRO, M. L.; MIGUEL, M. G. C.; 
ANTUNES, M. D. C. A. The effect of alginate-based edible coatings enriched with 
essential oils constituents on Arbutus unedo L. fresh fruit storage. Postharvest. 
Biology and Technology, v. 100, p. 226-233, 2015. 
 
HAN, J. H.; FLOROS, J. D. Casting Antimicrobial Packaging Films and 
Measuring Their Physical Properties and Antimicrobial Activity. Journal of 
Plastic Film and Sheeting, v. 13, n. 4, p. 287-298, 1997. Disponível em: < 
http://jpf.sagepub.com/content/13/4/287.abstract > Acesso em 15. jun. 2018. 

IAHNKE, A.O.S. Filmes biodegradáveis com propriedades funcionais 
produzidos a partir de resíduos industriais. 122 f. Dissertação (Magister 
Scientiae em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 2015. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2015. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: 
Métodos Químicos e Físicos para Análise de Alimentos. 4. ed. São Paulo: 
IMESP, 2005. 
 
KROCHTA, J.M; MULDER-JOHNSTON, C. Edible and biodegradable polymer 
films: challenges and opportunities. Food Technology, Chicago, v.51, n. 2, p. 
61-74, 1997. 
 
 
LEE, J.; DURST, R. W.; WROLSTAD, R. E. Determination of total monomeric 

anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and 

wines by the pH differential method: Collaborative study. Journal AOAC 

International, v. 88, n. 5, p. 1269-1278, 2005. 

 
LIMA, A. J. B. et al. Anthocyanins, pigment stability, and antioxidant activity in 
jabuticaba [M. cauliflora (Mart.) O. Berg]. Revista Brasileira de Fruticultura, 
Jaboticabal, v. 33, n. 3, p. 877-887, set. 2011. 
 
LIMA, A. J. B. et al. Caracterização química da fruta jabuticaba (M. cauliflora 
Berg) e de suas frações. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Caracas, v. 
58, n. 4, p. 416-421, Dic. 2008. 
 
LIU, Z; HAN, J.H. Film-forming characteristics of starch. Journal of Food 
Science, Chicago, vol. 70 n. 1, p. 31-36, 2005. 
 
MALACRIDA, C. R. MOTA S. Compostos fenólicos totais e antocianinas em 
suco de uva. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas - SP, v.25, n.4, p. 
659-664, 2005. 



38 
 

 
MARTUCCI, J. F.; RUSECKAITE, R. A. Biodegradation of three-layer laminate 
films based on gelatin under indoor soil conditions. Polymer Degradation and 
Stability, v. 94, n. 8, p. 1307-1313, 2009. 
 
MENDES, Fernanda Miranda. Produção e caracterização de bioplásticos a 
partir de amido de batata, São Carlos, 2009. Dissertação de mestrado. 
Universidade Federal de São Carlos, 2009.    
 
NAÍME, Natália. Embalagens ativas de fontes renováveis. 2010. 116f. 
Dissertação (Magister Scientiae em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear) – 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. 2010. 

 
NUNES, Marta Regina dos Santos et al. Use of Starch, banana flour and pine 
cone extract in the production of bioplastics. 46th World Chemistry Congress. 
São Paulo, SP, Jul 2017. 
 
OLIVAS, G. I, RODRIGUEZ, J. J, BARBOSA-CÁNOVAS, G. V. Edible coatings 
composed of methylcellulose stearic acid, and additives to preserve quality of 
pear wedges. Journal of Food Processing and Preservation, v. 27, p. 299 – 
320, 2003 
 
OLIVEIRA, Flávia Cíntia de. Extratos De Casca De Jabuticaba: Compostos 
Fenólicos e Atividade Antibacteriana. 2016. 70 f. Dissertação (Magister Scientiae 
em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG, 2016. 
 
OTTONI, Breno Luiz. A relação da comunicação e as embalagens 
biodegradáveis: um paradigma para a destinação final. 2016. 98 p. Dissertação 
(Magister Scientiae em Engenharia de Produção) – Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, SP, 2016. 
 
PÁDUA, Natasha. As garrafas de alga vão mudar a sua forma de beber 
água. Disponível em: <http://eatinnovation.com/pt/garrafas-de-alga-mudar-
agua/>. Acesso em 08 abril 2019. São Paulo, Brasil, 2017. 
 
PATZER, Vanessa Laís. Produção e caracterização de amido nativo e 
modificado. 2013. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia Química). - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2013. 
 
PERFIL 2017. Revista da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, 2017. 
 
PIRES, João Ricardo Afonso. Desenvolvimento de biofilmes para a indústria 
alimentar. 2017. 112 f. Dissertação (Magister Scientiae em Tecnologia e 
Segurança Alimentar). Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal. 2017. 
 
ROMANI, A.; MANCINI, P.; TATTI, S.; VINCIERI, F. F. Polyphenols and 

polysaccharides in Tuscan grapes and wines. Ital. J. Food Sci., 1, 13-24, 1996. 

GLORIES, Y. Reserches sur la matie`re colorante des vins rouges. Bull. Chim., 

9, 2649-2655, 1979. 



39 
 

ROBLES-SÁNCHEZ, R. M.; ROJAS-GRAÜ, M. A.; ODRIOZOLASERRANO, I.; 
GONZÁLEZ-AGUILAR, G.; MARTIN-BELLOSO, O. Influence of Alginate-Based 
Edible Coating as Carrier of Antibrowning Agents on Bioactive Compounds and 
Antioxidant Activity in Fresh-Cut Kent Mangoes. LWT - Food Science and 
Technology, London, v. 50, n. 1, p. 240-246, 2013. 
 
SILVA, Alexandre Martins da. Filmes biodegradáveis de amido contendo 
compostos ativos encapsulados e nanopartículas: uma revisão. 2016. 40 f. 
Monografia (Graduação em Engenharia de Alimentos). Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2016 
 
SILVA, Everton Menezes da. Produção e Caracterização de filmes 
biodegradáveis de amido de pinhão. 2011. 43 f. Monografia (Graduação em 
Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
RS, 2011. 
 
SINGLETON, V.L.; ROSSI, J.A. 1965. Colorimetry of total phenolics with 
phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of 
Enology and Viticulture, v. 16, p. 144 - 158, 1965. 
 
SOARES, N. F. F, SILVA, W. A., PIRES, A. C. S, CAMILLOTO, G. P., SILVA, P. 
S. Novos desenvolvimentos e aplicações em embalagens de alimentos, Revista 
Ceres, v. 56, n. 4, p. 370-378, 2009. 
 
STOLL, Liane. Desenvolvimento e aplicação de filmes biodegradáveis com 
antioxidantes extraídos a partir de bagaço de uva, um resíduo da indústria 
vitivinícola. 2015. Dissertação (Magister Scientiae em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2015. 
 
TEIXEIRA, Bianca Alves; PERON, Cristiano Luís. Produção e caracterização 
de biofilmes a base de amido, biossurfactante e celulose bacteriana. 2013. 
Monografia (Graduação em Tecnologia de Alimentos). Universidade Tecnológica 
do Paraná, Ponta Grossa, PR, 2013. 
 
TELES, André Silveira. Preparação e Caracterização de um Bioproduto 

Funcional com Características de Bioplástico, obtido a partir de Amido de 

Milho e Extrato de Erva-Mate (Ilex paraguariensis A. St. Hill.) 2018. 

Monografia (Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, RS, 2018. 

 
TERCI, Daniela Brotto Lopes. Aplicações analíticas e didáticas de 
antocianinas extraídas de frutas. 2004. 213 f. Tese (Doctor Scientiae em 
química analítica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, 2004. 
Disponível em <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/250181>. 
Acesso em 11 mai. 2018. 
 
TEIXEIRA, Luciana Nascimento. Comparação de métodos para quantificação de 
antocianinas. Revista Ceres, Viçosa, MG. v. 55, n 4, p 297- 304, jul./ ago.2008. 
 



40 
 

THARANATHAN, R. N. Biodegradable films and composite coatings: past, 
present and future. Trends in Food Science & Technology, Amsterdam.  v. 14, 
n. 3, p. 71-78, 2003. 
 
VEIGA-SANTOS, P. et al. Mechanical properties, hydrophilicity and water activity 
of starchgum films: effect of additives and deacetylated xanthan gum. Food 
Hydrocolloids, v. 19, n. 2, p. 341-349, 2005. 
 
VIVEIRO Ambiental. Jabuticaba Sabará (Plinia jaboticaba). Disponível em: 
<https://www.viveiroambiental.com.br/produto/jabuticaba-sabara>. Acesso em: 
14 – mai. - 2018. 
 
 
ZANELLA, Julio. O valor do alimento que é jogado fora. Julho/2006 – Ano XX 
– nº 213. Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. Disponível em: 
http://www.unesp.br/aci/jornal/213/desperdicio.php. Acesso em 23 maio 2019. 
 


