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Resumo 

A substituição dos plásticos convencionais por materiais 

biodegradáveis visa reduzir o acúmulo de lixo, além de 

ser viável economicamente. A adição do extrato de 

bagaço de malte à formulação dá origem a embalagens 

ativas, com potencial antioxidante útil ao alimento. O 

extrato do bagaço de malte apresentou quantidade 

significativa de compostos fenólicos para sua aplicação. 

Os filmes biodegradáveis obtidos mostraram boas 

características mecânicas e de manuseio, quando 

aplicada a formulação contendo 3% amido (b.u), água 

(qps 100mL), PVOH 0,5%, glicerol 20% (relação ao 

amido) e adição de 5% de extrato de bagaço de malte.  

Introdução  

O descarte de lixo plástico aumenta constantemente. 

Além disso, o tempo de decomposição destes materiais 

torna grande o seu acúmulo. Assim, o desenvolvimento 

de plásticos biodegradáveis ganhou notoriedade. Dentre 

as áreas de pesquisa, a que se destaca é a produção de 

plásticos a base de amido, um polímero promissor, 

encontrado em abundância e de baixo custo.   

O desenvolvimento de embalagem ativa tem como 

finalidade a interação positiva entre a embalagem e o 

alimento. A adição de extrato de bagaço de malte em 

materiais a base de amido tem a função de aumentar a 

vida de prateleira do produto devido à presença dos 

compostos bioativos com atividade antioxidante.  

Material e Métodos 

Materiais: Bagaço de malte fornecido cervejaria Koch 

(Ponta Grossa), Glicerol (Reatec), amido de mandioca 

(Agrícola Horizonte), álcool polivinílico (Sigma-Aldrich).  

Métodos: Caracterização do bagaço de malte através do 

teor de cinzas e resíduo mineral bruto. A extração dos 

diferentes tipos bagaços foi feita por maceração do 

bagaço seco em álcool/água (70:30), durante 7 dias a 

temperatura ambiente. O extrato foi caracterizado quanto 

à dosagem do teor de compostos fenólicos. 

Foi desenvolvida uma formulação controle, sendo então 

adicionados os diferentes extratos de bagaço de malte 

(Weiss e Pilsen) em duas concentrações (1% e 5%). Os 

filmes foram avaliados quanto a sua manuseabilidade, 

propriedades térmicas, mecânicas e quanto à 

solubilidade em água.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na caracterização do bagaço e seu 

extrato estão descritos na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultado da caracterização do bagaço e extrato de 

malte. 

Propriedades 
Bagaço tipo 

Pilsen 
Bagaço tipo 

Weiss 

Umidade in natura 
(%) 

77,65 ± 1,22 81,75 ± 1,26 

Resíduo Mineral 
Bruto (%) 

2,85 ± 0,18 2,89 ± 0,34 

Teor de fenólicos 
(extrato) (mg GAE/g) 

Peneirado 
154,52 ± 2,36 

Tamisado 
179,31 ± 0,62 

Peneirado 
359,73 ± 2,0 

Tamisado 
335,98 ± 0,36 

* Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão. 

O teor de compostos fenólicos apresentou-se 

significativo para aplicação do extrato em embalagens 

ativas, devido seu potencial antioxidante. Estudos feitos 

por Almeida (2014) encontrou teor de fenólicos entre 160 

à 380 mgGAE/100g, valor inferior ao encontrado nesta 

pesquisa. Mudanças podem ocorrer de acordo com o 

tipo de bagaço, extração, e tempo da colheita, visto que 

trata-se de um metabólito secundário. 

Os resultados obtidos de umidade e cinzas se 

aproximam ao obtido por Cordeiro et al. (2012).  

Quanto a caracterização dos filmes biodegradáveis 

ativos, estes apresentaram boa manuseabilidade e 

solubilidade média de 45,96%. A solubilidade é um fator 

importante para o uso em embalagens no caso de 

produtos que possam conter umidade. Quanto as 

propriedades mecânicas, os filmes apresentaram média 

de elongação de 5,54 ± 1,46 (%). As características 

mecânicas influenciam na manuseabilidade e resistência 

da embalagem plástica. 

Conclusões 

O extrato do bagaço de malte possui quantidade 

significativa de compostos fenólicos, justificando seu 

potencial como embalagem ativa antioxidante. Os filmes 

produzidos apresentaram características interessantes 

de manuseabilidade, solubilidade e desempenho 

mecânico para serem aplicados em substituição ao 

plástico convencional.  
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