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Introdução 
O biofilme constitui uma embalagem primária, pois está diretamente em contato com o alimento1. Essa prática ainda 
não permite a eliminação completa de embalagens convencionais oriundas do plástico sintético, porém corrobora para 

manutenção da textura e valor nutricional dos alimentos2. Apesar de ser uma tendência na indústria alimentícia, a 

produção de biofilmes não é uma prática tão recente. Existem de relatos que entre os séculos XII e XIII fazia se a 
utilização de cera para revestir limões e laranjas, evitando a perda de água prolongando a boa qualidade dos frutos4. 
O objetivo do trabalho foi desenvolver um revestimento alternativo para conservação de frutas a partir do amido da 
batata doce.  

Metodologia 
➢ Cortamos uma batata e trituramos com o auxílio do liquidificador; 
➢ Para a retirada do amido, usou-se a centrífuga para separá-lo do líquido; 
➢ Após a retirada do amido, em um Becker levamos ao aquecimento (60 °C) juntamente com 20 mL de vinagre, 20 mL 

de glicerina e 250 ml de água destilada até adquirir consistência gelatinosa;  
➢ Em seguida utilizou o material para produzir o revestimento das frutas (banana, maçã e pera); 

➢ As modificações significativas nas frutas foram registradas a partir de fotografias.   

Resultados e Discussão 
Para a banana verificamos que após um período de 7 dias a fruta sem o revestimento estava totalmente comprometida, 
diferentemente da que aplicada o produto. 

 
Figura 1. Comparação entre bananas sem revestimento (A) e com biopolímeros (B) 

Fonte: Autor 

Em analises iniciais verificamos que as maçãs com biopolímero apresentou uma qualidade considerável após 27 dias. 
Após um período prolongado verificamos que a maçã sem revestimento ficou murcha. Ao partir a fruta verificamos que 
a sem proteção tinha perdido uma quantidade de água considerável, ficando com uma coloração amarelada. 

 
Figura 2. Comparação entre maças com revestimento (A) e sem biopolímeros (B). 

Fonte: Autor 

 Para as peras verificamos um tempo de degradação mais rápido que o das maçãs, aproximadamente 17 dias. O fruto 
sem revestimento apresentou uma coloração externa muito amarelada e com marcas de degradação. 

 
Figura 3. Comparação entre peras com revestimento (A) e sem biopolímeros (B) 

Fonte: Autor 
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Considerações Finais 
A aplicação do revestimento permitiu um prolongamento no tempo de meia vida dos frutos analisados, apresentando 
resultados satisfatório para todos. Para a banana e pera foi observado grandes modificações nas partes externas, já 
na maçã uma mudança no interior do alimento.  
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