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Introdução 

O aumento da população mundial tem 

desencadeado esforços na comunidade científica 

com vistas a desenvolver novos materiais para 

atuarem na conservação de alimentos 

principalmente os in natura, como são as frutas. 

Uma alternativa que vem sendo utilizada para esta 

finalidade é o uso dos chamados biofilmes os quais 

podem ser preparados a partir de diversas fontes, 

tais como proteínas, polissacarídeos, lipídios ou da 

combinação deles. Aumentar o período de prateleira 

dos alimentos seria a principal função dos filmes e 

coberturas. Eles podem ainda conferir outros 

atrativos, já que possuem a função de inibir ou 

reduzir a migração de umidade, oxigênio, dióxido de 

carbono, lipídios, aromas, dentre outros, pois 

promovem barreiras semipermeáveis. Neste 

cenário, vislumbra-se ainda a preparação de 

biofilmes compósitos, nos quais a inserção de um 

aluminossilicato poderia conferir propriedades 

adicionais de interesse. Neste trabalho, foram 

preparados filmes de amido de acordo com a 

metodologia descrita por Vicentino et al.
1
 e filmes de 

amido contendo pequenas quantidades da zeólita 

NaA. Goiabas do tipo Pedro Sato foram imersas nas 

soluções precursoras e em seguida dispostas em 

bandejas e mantidas em local fechado a 25°C. O 

potencial dos filmes na conservação da goiaba foi 

avaliado por meio de análises de perda de massa, 

tamanho, pH, acidez total titulável, sólidos solúveis, 

vitamina C, textura e cor durante o período de oito 

dias. 

Resultados e Discussão 

Alguns minutos após a imersão das goiabas nas 

soluções precursoras dos filmes, observou-se a 

formação do filme recobrindo toda a superfície dos 

frutos. Na figura 1 são apresentados os resultados 

de perda de massa para os frutos sem tratamento e 

com coberta de filmes de amido e de amido/zeólita. 

As goiabas sem tratamento perderam, ao longo de 

oito dias, cerca de 24% da massa, enquanto as 

goiabas revestidas com filme de amido e de 

amido/zeólita sofreram um perda de pouco menos 

de 15%. 

 
Figura 1. Perda de massa das goiabas sem 
tratamento e recobertas por filmes. 
 
Estes resultados indicam que as goiabas quando 

revestidas com os filmes tem seu tempo de 

prateleira aumentada. Além disso, após este período 

as goiabas revestidas apresentam aspecto visual 

agradável, o que não foi evidenciado nas goiabas 

sem tratamento. A firmeza das goiabas revestidas 

manteve-se praticamente sem alterações, diferente 

daquelas sem tratamento que sofreram redução de 

aproximadamente 30%. A relação total de sólidos 

solúveis/acidez total titulável, assim como a 

concentração de vitamina C também indicam 

propriedades conservativas nos filmes. 

Conclusões 

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que 

a utilização de filmes de amido e de amido/zeólita 

apresenta-se como uma alternativa promissora para 

o armazenamento de goiabas. 
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