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Resumo 
O crescente acúmulo de resíduos plásticos no meio 
ambiente traz preocupação ao futuro do planeta. Desse 
modo, objetiva-se a produção de embalagens 
biodegradáveis à base de amido com incorporação de 
resíduo celulósico da indústria cervejeira. Por meio da 
extrusão foram obtidos filamentos do material 
biodegradável. A adição de fibras do bagaço de malte 
diminuiu a solubilidade dos materiais e aumentou sua 
absorção em água. Com base nos resultados 
alcançados, os materiais biodegradáveis apresentam 
potencial de substituição das embalagens à base de 
poliestireno expandido (Isopor®). 

Introdução  
Nos últimos anos, a preocupação com a crescente 
produção de lixo tem direcionado pesquisas na busca de 
materiais biodegradáveis a fim de substituir os plásticos 
convencionais por um material originado de matéria 
prima renovável, natural, com alta disponibilidade e de 
baixo custo de produção, como o amido1. A formulação 
de materiais biodegradáveis à base de amido 
incorporados com fibras naturais, como o resíduo de 
bagaço de malte, configura uma alternativa promissora 
para a melhoria do desempenho mecânico destes 
materiais além de caracterizar o reaproveitamento dos 
resíduos da industria cervejeira2. No desenvolvimento 
deste tipo de material, a técnica de extrusão se 
apresenta como um método de alta eficiência e 
uniformidade e diminuindo custos2. Assim, o objetivo do 
trabalho foi o desenvolvimento de embalagens 
biodegradáveis à base de amido e incorporadas com 
resíduo do bagaço de malte. 

Material e Métodos 
O resíduo de bagaço de malte foi cedido pela indústria 
Koch Cervejaria (Ponta Grossa-PR). O material bruto foi 
seco e caracterizado baseando-se na metodologia 
descrita no Manual do Instituto Adolfo Lutz (2008)3. O 
resíduo seco, juntamente com amido, glicerol e PHB (poli 
(hidroxibutirato)) foi usado para desenvolver 6 
formulações com proporções de 5 e 10% do bagaço de 
malte do tipo Pilsen (BP5 e BP10) e Weiss (BW5 e 
BW10) (Tabela 1) e submetidos à extrusão. 
 
Tabela 1: Formulações para produção dos materiais biodegradáveis. 

Fonte: O Autor. 
 

Para os filamentos extrusados foram analisadas as 
propriedades de solubilidade, índice de expansão, índice  

 
solubilidade e absorção em água (ISA e IAA) e 
microestrutura (Microscopia FEG). 

Resultados e Discussão 
Na caracterização centesimal do bagaço de malte seco 
os resultados de umidade (77,6%), cinzas (2,8%) e 
lipídeos (7,3%) coincidem com a literatura4, os quais 
variam de 72 a 82% para umidade, 2,3 a 4,4% de cinzas 
e 3,9 a 10,6% para lipídeos. 
 
Tabela 2: Análise de solubilidade, índice de expansão, índice de 
absorção em água (IAA) e de solubilidade em água (ISA) dos 
filamentos extrusados. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n=3). As 
médias acompanhadas pela mesma letra, na mesma coluna, não 
apresentam diferença significativa (Teste de Tukey; p<0,05). 
 

A adição de fibras do bagaço tipo Weiss, originário do 
trigo, nas concentrações de 5 e 10% (BW5 e BW10) 
reduziram significativamente (p<0,05) a solubilidade dos 
filamentos. Este comportamento é observado porque as 
fibras provocam diminuição do conteúdo hidrossolúvel do 
material e consequentemente diminui sua solubilidade 
quando imerso na água2. O IAA também foi afetado pela 
adição de fibras do tipo Weiss na proporção de 10% 
(BW10), apresentando valores significativamente 
maiores (p<0,05).  

Conclusão 
A inclusão de resíduo da indústria cervejeira 
proporcionou a produção de extrusados expandidos com 
propriedades adequadas para o desenvolvimento de 
embalagens biodegradáveis como potenciais substitutas 
às embalagens sintéticas disponíveis no mercado 
atualmente. 
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Formulações 
Amido 

(g.100g-1) 
Glicerol 

(g.100g-1) 
Bagaço de Malte 

(g.100g-1) 
PHB 

(g.100g-1) 

Controle 75,0 25,0 0,0 0,0 
Controle (PHB) 73,1 24,4 0,0 2,5 
BP5 68,3 24,4 4,8 2,5 
BP10 63,4 24,4 9,7 2,5 
BW5 68,3 24,4 4,8 2,5 
BW10 63,4 24,4 9,7 2,5 

Formulações 
Solubilidade 

(%) 
Índice de 
Expansão 

ÍAA 
 

ISA 
 

Controle 18,5±0,2 a 1,55±0,2 a 2,32±0,23 a 9,59±1,02 a 

Controle (PHB) 17,9±0,4 a 1,59±0,2 a 2,31±0,07 a 5,08±0,72 a 

BP5 21,1±1,5 a 1,45±0,2 a 3,12±0,87 a 11,2±7,8 a 

BP10 16,5±0,1 a 1,53±1,6 a 3,03±0,25 a 8,73±3,34 a 

BW5 9,5±1,3 b 1,57±0,1 a 2,78±0,14 a 13,6±6,4 a 

BW10 9,5±1,9 b 1,45±0,1 a 3,37±0,38 b 8,79±2,69 a 


