
A crescente preocupação com as questões ambientais, sobretudo 

com o acúmulo de resíduos e o possível esgotamento dos recursos 

não renováveis, vem impulsionando, nos últimos anos, o 

desenvolvimento de novas tecnologias como a de filmes 

biodegradáveis. Esses materiais são produzidos a partir de polímeros 

naturais como polissacarídeos, proteínas e lipídios e apresentam uma 

alternativa viável para a redução do emprego de embalagens 

sintéticas tradicionais de origem petroquímica. 

Para a preparação dos filmes de bagaço da maçã (variedade Gala e 

Fugi),  foram consideradas  diferentes formulações em função do 

plastificante PVA e ácido oxálico,  conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Proporção de materiais utilizados na preparação dos filmes 
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No fluxograma abaixo é descrito a metodologia para a preparação 

dos filmes utilizando bagaço da maçã, álcool polivinílico, ácido 

oxálico, com F2. 

DISSOLUÇÃO 

200 mL de água, 70 ºC, 5 horas 

RETICULAÇÃO 

70 ºC, 3 horas 

SECAGEM 

Placa de teflon,  23ºC, 

24 horas 

ACONDICIONAMENTO 

48h, 52% U.R, 23ºC 

Os filmes de bagaço da maçã, apresentaram  características diferenciadas 

em função das concentrações de bagaço da maçã, ácido oxálico e álcool 

polivinílico. Assim os filmes de bagaço da maçã podem ser uma 

alternativa para a substituição de embalagens poliméricas, uma vez que é 

produzido com resíduo agroindustrial que pode ser biodegradado por 

diversos tipos de microrganismos presentes no solo. 

Formulação Bagaço da maçã 

(g) 

Álcool polivinílico 

(g) 

Ácido oxálico 

(g) 

F1 45 35 10 

F2 40 20 10 

F3 30 25 05 

Os filmes de bagaço da maçã, foram  preparados com diferentes 

concentrações. A espessura dos filmes variou em função das 

concentrações, na Tabela 2 é descrito uma relação entre  a formulação e 

a espessura. 

 

Tabela 2 – Relação entre a formulação e a espessura 

 

 

 

Álcool polivinílico: 20 g 

Ácido oxálico: 10g 

Bagaço da maçã: 40g 

FILMES DE BAGAÇO DA 

MAÇÃ 

Formulação Espessura * (mm) 

F1 0,086 

F2 0,123 

F3 0,177 

F1 F2 F3 

Filmes preparados com as formulações: F1: 45g de bagaço da maçã, 35g de álcool 

polivinílico; 10g de ácido oxálico F2: 40g de bagaço da maçã, 20g de álcool 

polivinílico;  10g de ácido oxálico; F3: 30g de bagaço da maçã; 25g de álcool 

polivinílico; 05g de ácido oxálico. 

Os filmes com bagaço da maçã, podem ser visualizados na Figura 1 onde 

é realizado uma comparação entre as diferentes formulações. A 

formulação F2 produziu um filme com melhores aspectos, contínuo 

(ausência de rachaduras), homogeneidade (não quebradiço) e 

manuseabilidade (capacidade de manipulação do filme e retirada do 

molde de secagem sem que houvesse ruptura).  

 

Figura 1 – Comparação entre as formulações F1, F2 e F3  

* Valores determinados em seis pontos diferentes dos filmes. 


