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Introdução

O desperdício de alimentos é hoje um dos grandes 
problemas que afeta o mundo, sendo o Brasil
entitulado o “país do desperdício”. Grande parte 
dessa perda vem do grupo dos alimentos 
minimamente processados¹. O objetivo do 
processamento mínimo de frutas é manter suas 
características próximas às do produto fresco, com 
vida-de-prateleira suficiente para sua distribuição, 
comercialização e consumo². Para a conservação 
dessas frutas, é feito o uso de plásticos sintéticos, 
que apesar de serem eficientes, geram um acúmulo 
muito grande de resíduos devido à sua baixa 
degradabilidade. Torna-se então necessário o uso 
de materiais que se degradem facilmente e que 
também sejam eficientes na conservação desses 
produtos¹. Com isso, o presente trabalho teve o 
objetivo de produzir e analisar as propriedades de 
filmes biodegradáveis a base de amido e caseína 
para a conservação de frutas.

Resultados e Discussão

Foram produzidas três soluções filmogênicas, todas 
contendo 100 mL de água destilada; a primeira foi 
composta de 4g amido modificado acetilado (AM); a 
segunda foi formulada contendo 3 g de caseína (CA)
e 1 g de AM – (AM-CA); a terceira foi elaborada com 
4 g de CA. Após obtenção das soluções, grupos de 
frutos de goiaba (30 unidades) foram imersos 
durante 1 minuto nas soluções filmogênicas e 
pendurados para secagem. Foi reservado um grupo 
para testemunha, sendo este mergulhado, no 
mesmo tempo, em água destilada. Foram realizadas 
análises de perda de massa, acidez total titulável 
(ATT), sólidos solúveis totais (SST), textura, 
vitamina C e colorimetria, em um período de 15 dias.
Pode-se observar durante o período de análises, 
que houve um aumento gradual de perda de massa 
em todos os tratamentos, porém, dentro do limite 
aceitável para o consumo, que é de 15%³. O gupo 
testemunha obteve a maior perda de massa, cerca 
de 14%, enquanto os grupos AM-CA e CA 
apresentaram perda de aproximadamente 12%, 
aumentando em aproximadamente dois dias o 
tempo de prateleira. Constatou-se um aumento nos 
teores de ATT, ao 6º dia, para as testemunhas, 
devido à hidrólise do amido, que foi convertido em 
glicose e posteriormente em ácido láctico. Enquanto 
que esses índices se mantiveram constantes para 

os grupos dos filmes AM, AM-CA e CA, 
comprovando o retardamento do amadurecimento. 
Os valores de SST também aumentaram para as 
testemunhas, devido à desidratação dos frutos, e se 
mantiveram constantes nos grupos AM, AM-CA e 
CA, corroborando com a ATT. Quanto à textura, 
observou-se sua diminuição para o grupo 
testemunha, e aumento até o 6º dia para os grupos 
AM, AM-CA e CA, indicando que os filmes evitaram 
o murchamento do fruto, aumentando desta forma o 
tempo de prateleira. Os teores de vitamina C para 
as testemunhas tiveram aumento a partir do 6º dia, 
decorrente da perda de água. Nos outros 
tratamentos obteve-se menor variação, indicando 
ampliação do tempo de senescência. A variação da 
coloração dos frutos foi determinada pelos índices L
(brilho) e ΔE (cor), onde houve grande variação para 
as testemunhas, indicando mudanças na coloração 
e perda de brilho, enquanto que para os tratamentos 
com filmes houve pouca variação de cor, o que 
indica retardamento na maturação, corroborando 
com todos os dados obtidos. Em todas as análises 
não se observou uma diferença significativa entre os 
filmes AM; AM-CA e CA, indicando que neste caso, 
a adição de caseína não ampliou a eficiência do 
filme.

Conclusões

A utilização de filmes biodegradáveis a base de 
amido e caseína são eficazes para a conservação 
de frutas em período pós-colheita, aumentando em 
aproximadamente dois dias a vida de prateleira de 
frutos de goiaba. No entanto, a adição de caseína 
não amplificou o retardo da maturação do fruto.
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