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RESUMO  

Nos últimos anos, têm havido um interesse crescente pelo desenvolvimento 
de formulações de filmes com coberturas comestíveis que podem ser aplicáveis em 
superfícies de produtos perecíveis principalmente em frutas. Este fato advém da 
demanda crescente dos consumidores por produtos com elevada qualidade e vida 
útil prolongada como é o caso de frutas. Dentre essas frutas que possuem tempo de 
prateleira reduzido, encontra-se o morango, susceptível a danos de diversas origens 
como, danos mecânicos, desordens fisiológicas e doenças, porém muito apreciado 
na sua forma in natura. O processamento adequado do morango visa manter as 
características sensoriais e agregar valor aos mesmos, além de inovar conferindo 
conveniência ao produto, melhorar o manuseio pós colheita com consequente 
redução de perdas e também melhorar a qualidade do produto, porém a rápida 
deterioração deste fruto, sugere a utilização de técnicas que minimizem essa 
situação. Além disso, tem sido considerada a redução do uso de embalagens 
descartáveis que não são biodegradáveis e a melhoria no sistema de embalagens 
recicláveis. Diante disso, estudos com revestimentos ou coberturas têm ganhado 
mais ênfase por pesquisadores, demonstrando que os mesmos podem atuar como 
coadjuvantes, reduzindo o uso de embalagens sintéticas não comestíveis e 
proporcionado a redução de perdas pós colheita. Os materiais utilizados nas 
formulações podem ser comestíveis ou não, e são usados como filmes, os quais são 
pré formados e aplicados sobre o produto ou são usados como coberturas, quando 
aplicado diretamente sobre o produto, formam uma camada fina e superficial sobre 
ele. Por essas razões, o objetivo deste trabalho foi produzir biofilmes com a adição 
de um agente microbiano (Tetradenia riparia), avaliando a eficiência dos biofilmes 
biodegradáveis em morangos orgânicos, avaliando suas características físico e 
químicas e também sua vida útil em pós colheita.  O agente antimicrobiano 
influenciou nas características de espessura, solubilidade e opacidade, sendo que 
os filmes com antimicrobianos apresentaram-se mais espessos, menos solúveis e 
mais opacos que os sem a adição destes agentes. Também filmes com a presença 
de extrato foram eficientes no controle de fungos e bactérias, deixando os filmes 
menos suscetíveis ao ataque dos mesmos. Os filmes sem a adição de agentes 
antimicrobianos, apresentaram contaminações por fungos ao final do experimento, 
comprovando que o extrato de T. riparia foi eficiente, impedindo a entrada de 

                                                 
1 Jussara Carla Conti Friedrich – UNIOESTE – PPGCA, Campus de Toledo 
 
2 Otávio Augusto da Silva  - Graduando de Química – Unioeste  Campus de Toledo 
3 Douglas Cardoso Dragunski - 4Docente do PPGCA – Unioeste Campus de Toledo-Pr 
 

mailto:emaildoautor@fasul.edu.br


 

 
 

 
 

patógenos nos frutos, uma possível opção a ser utilizada para prolongar a vida útil 
de frutos de morangos minimamente processados. 
 

Palavras-chave: Biofilmes. Plantas medicinais. Fragaria ananassa.

INTRODUÇÃO  

A população mundial possui um crescimento que não é acompanhado 

com o crescimento da produção de alimentos, o que indica que os alimentos serão 

mais escassos com o passar dos anos (Bender, et al., 2010). Desta forma, quanto 

mais conservarmos os alimentos evitando-se perdas, menores serão os efeitos da 

escassez deste produto. (Chitarra e Chitarra, 2005). 

Grande parte dessa perda de alimentos se dá pela deterioração fisiológica 

pelo incorreto manuseio antes, durante e após a colheita de frutos principalmente 

aqueles não climatéricos, que ocorre especialmente devido às injúrias nos tecidos e 

que geralmente, reduz o período de conservação dos produtos e de disposição a 

seus consumidores (Blum et al., 2008).  

 Para minimizar este efeito negativo da produção de alimentos, existem 

vários métodos de preservação destes alimentos, destacando-se além da 

refrigeração, a atmosfera modificada, amplamente utilizada na manutenção da 

qualidade de produtos vegetais, contribuindo para o decréscimo de perdas pós 

colheita, através da redução da atividade metabólica e da perda de água, 

melhorando seu aspecto comercial (Vila et al., 2007). 

 O uso de biofilmes comestíveis que além de regularem as trocas gasosas 

do produto com o meio exterior e a perda de vapor d’água que pode resultar em 

perda de massa, controlam a perda de voláteis responsáveis pelo “flavor” (sabor e 

aroma do produto). Os filmes ainda podem reduzir a incidência de doenças e fungos 

principalmente se aplicado em conjunto com fungicidas naturais e ou artificiais 

(Braga, 2012) 

Portanto, quando aplicados sobre as frutas, é desejável que eles atuem como 

uma barreira contra umidade, perda de massa e de sólidos solúveis totais, devendo 

apresentar certa permeabilidade ao O2 e CO2 para evitar condições de anaerobiose 

e de danos fisiológicos (Cunha, 2009). Portanto, o revestimento deve reduzir a 

respiração e a produção de etileno pelo produto além de carrear aditivos químicos 



 

 
 

 
 

que auxiliam na manutenção da qualidade e que reduzem a deterioração por 

microrganismos (Bertan, et al., 2005). 

A aplicação de filmes e coberturas tem uso muito promissor no mercado 

mundial, pelas numerosas vantagens que apresentam, entre elas, de ser 

biodegradáveis, sendo consumidos como parte do produto, com redução da poluição 

ambiental, apresentam custo e conveniência  de uso vantajosos em relação aos 

sistemas convencionas de embalagens, podem ser incorporados com  aditivos que 

melhoram as propriedades sensoriais e nutricionais, com segurança no uso, 

retardam a perda d’água e a desidratação dos produtos, o que resulta em produtos 

túrgidos e comercializáveis por períodos mais longos de tempo (Cho, 2007). 

Assim, o desenvolvimento de embalagens específicas, filmes comestíveis e 

coberturas com permeabilidade seletiva pode ser extremamente promissor no 

controle de mudanças respiratórias e no aumento do período de conservação de 

produtos vegetais frescos e minimamente processados. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 A preparação do filme foi pelo método de casting que consiste no preparo de 

uma solução coloidal da macromolécula (solução filmogênica), utilizando-se amido 

nativo, gelatina e sorbitol e extrato bruto de uma planta medicinal a Tetradenia 

riparia como agente microbiano (Mali, et al., 2004). 

As dispersões de gelatinas para elaboração dos filmes foram obtidas 

dissolvendo 25,0 g de gelatina em 250 mL de água destilada por um período de 1 

hora, seguido de aquecimento em banho-maria à aproximadamente 85ºC até total 

solubilização (Yamashita, 2005). Em outro recipiente, as suspensões de amido 

foram preparadas utilizando 15,0 g de amido em 250 mL de água destilada, as quais 

permaneceram em banho-maria (85 ºC) até total gelatinização, seguida de adição de 

30% de plastificante (SORBITOL) em relação à massa do amido ou seja, 12,0 g. 

Após o preparo das duas dispersões, foi realizada a mistura da gelatina com o 

amido, para a formação de coberturas filmogênicas (Durango, et al., 2006), e após a 

diluição do extrato bruto de Tetradenia riparia com incorporação ao filme. Avaliou-se 

a opacidade, solubilidade, a espessura dos filmes bem como a capacidade do 



 

 
 

 
 

extrato atuar sobre os frutos impedindo a entrada de fungos e bactérias, sendo esta 

uma avaliação visual durante 10 dias de tratamento. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Algumas características dos filmes, influenciam o seu poder de proteção das 

frutas e hortaliças minimamente processadas em pós colheita. Desta forma, foram 

analisados os parâmetros espessura, solubilidade em água, opacidade, conforme 

apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Valores médios de espessura (mm), solubilidade em água (%) e opacidade a 450 nm em 
filmes compostos de gelatina, plastificante, amido de mandioca e extrato de Tetradenia riparia. 

Tratamentos        Espessura Solubilidade em 

água 

Opacidade 

FA 0.154 ± 0,006 c         89,12 ± 6a              1.90 ± 0,11 c                                      

FAMI (1000µg/ml) 0.300 ± 0,012 b          33,34 ± 3 c             3.23 ± 0,29a                         

FAAI (500 µg/ml) 0.378 ± 0,011a           46,12 ± 8 b              2.68 ± 0,16 b                        
Médias com letrais iguais na mesma coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pela análise 

de variância ANOVA um critério teste t (LSD). Filmes de amido sem o extrato (FA), Média Inibição de extrato 

de Tetradenia riparia (FAMI) e Alta inibição de extrato de Tetradenia riparia (FAAI). 

 

 No que se refere às análises de opacidade do filme incorporado o extrato de 

T. riparia (Tabela 1), apresentou um aumento dos valores com o aumento da 

concentração do extrato.  

Para o tratamento FAMI, o mesmo apresentou-se menos opaco em relação 

aos demais (Tabela 1), fato este podendo estar relacionado com a concentração do 

extrato (500 µg/ml). Esse evento possivelmente ocorreu mediante uma baixa 

interação entre os componentes do extrato com o filme, o que sugere que as 

espécies químicas presentes nos extratos interfiram significativamente nas 

propriedades filmogênicas. 

Este fato também foi observado por Pizato et al. (2013) em estudos com 

incorporação de óleo de alho em filmes de alginato, este afetou a transparência e 

aparência do filme, demonstrando-se mais amarelado. 

 A espessura é um parâmetro que influencia algumas propriedades dos filmes 

e quando controlada permite a uniformidade do material e a validade da comparação 

entre suas propriedades. Os filmes estudados apresentaram espessura que 

variaram de 0,154 mm (FA), a 0,378 mm (FAAI), apresentando diferença significativa 



 

 
 

 
 

entre estes valores (Tabela 1). Demonstrando aqui a influência da adição de agente 

antimicrobiano, tornando os filmes mais espessos.  

 Outro parâmetro analisado foi a solubilidade dos filmes em água que variou 

de 33,33 % para FAMI a 89,11 % para FA, valores significativamente diferentes 

(Tabela 1). Este fato pode estar relacionado também a presença do agente 

antimicrobiano (extrato de Tetradenia riparia), pois observa-se que o tratamento que 

obteve a maior solubilidade foi o FA (filme com amido), e o menor valor de 

solubilidade foi apresentado pelo tratamento FAAI (Filme de amido com alta 

inibição). Este extrato tem características mais hidrofóbicas, ou seja, são pouco 

solúveis em água, por isso a diminuição da solubilidade.  

Todos os filmes mantiveram-se íntegros após o teste de solubilidade, exceto o 

filme sem extrato de T. riparia, indicando a formação de uma rede com alta 

estabilidade. 

O extrato bruto de T. riparia atuou de forma positiva, impedindo a 

contaminação de fungos em todos os tratamentos conforme as figuras A, B, C e D, 

exceto ao décimo primeiro dia no tratamento testemunha, o mesmo apresentava-se 

contaminado por, enquanto que os demais tratamentos encontravam-se livre de 

qualquer patógeno. 

A                                                                    B 

 
                   C                                                                   D 

 
Figura 1. Aspecto visual dos morangos submetidos a armazenamento durante 11 dias (A) Filme de 
amido com média inibição de extrato; (B) – Filme de amido com alta inibição de extrato; (C) Filme de 
amido; D – Testemunha. Fonte, Autora, 2016. 



 

 
 

 
 

 

 
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os biofilmes comestíveis a base de amido, gelatina, sorbitol e extrato bruto de 

Tetradenia riparia foram eficientes diminuindo perdas pós colheitas, e atuaram como 

barreiras inibitórias de perdas de água e prevenindo processos oxidativos o que 

proporcionou aos frutos um maior tempo de vida de prateleira. 

 Com a adição de extrato bruto de T. riparia, pode-se afirmar que houve uma 

alteração dos componentes do filme, os mesmos tornaram-se menos opacos, menos 

solúveis e mais espessos, fatores de extrema importância na manutenção do teor de 

massa verde e na quantidade de água presente nos frutos. O extrato também, 

auxiliou prevenindo a entrada de fungos, evitando assim a sua deterioração, 

comprovando a excelente eficiência do extrato bruto de T. riparia para o uso como 

agente microbiano. 
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