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O rendimento médio nas indústrias que utilizam a 

prensagem na extração de suco é de 65% de suco e 

35% de bagaço. Quando descartado incorretamente 

esse resíduo pode gerar danos ambientais, pois 

entra em processo de fermentação e pode acidificar 

o solo. Visando diminuir este impacto e com 

interesse na pectina cítrica presente no bagaço da 

maçã. Este trabalho tem como objetivo a preparação 

de filmes, utilizando o resíduo gerado na produção 

de suco de maçã como matéria prima. 
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Figura 1 – Fluxograma do método casting de preparo dos 

filmes de bagaço da maçã. 
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Figura 2 – Degradação do filme de bagaço da maçã com: (a) 

no início do processo de degradação, (b) 30 dias, (c) 45 dias 

e (d) 60 dias. 

É possível observar a degradação dos filmes na 

forma de cones com o passar dos dias, pela a ação 

de microrganismos presentes no solo, como por 

exemplo, o fungo Trichoderma sp., encontrado nos 

filmes após 30 dias. Os fungos contribuíram para que 

os filmes fossem degradados quase totalmente em 

60 dias de ensaio.  

Os resultados do ensaio de biodegradação para os 

filmes de bagaço da maçã são apresentados na 

Figura 2. 

Os filmes de bagaço da maçã apresentaram 

degradabilidade em contato com o solo, onde a ação 

da umidade, microrganismos e características 

ambientais foram fatores determinantes. Isso indica 

que este novo formato de recipiente pode ser uma 

alternativa de substituição das embalagens 

poliméricas atuais, uma vez que é produzido com 

resíduo agroindustrial que pode ser biodegradado 

por diversos tipos de microrganismos presentes no 

solo.  


