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A crescente preocupação com as questões ambientais, sobretudo com o acúmulo de resíduos e o possível
esgotamento dos recursos não renováveis, vem impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias
como a de embalagens biodegradáveis. Este estudo teve por objetivo desenvolver filmes biodegradáveis
a base de pectina BTM extraída do bagaço de uva e alginato de sódio para utilização em embalagens de
alimentos.  As  formulações  foram desenvolvidas  com diferentes  proporções  de  pectina  BTM extraída  do
bagaço de uva e alginato de sódio,  sendo utilizada como padrão a pectina BTM comercial.  Foi  utilizado
glicerol  como  plastificante  e  cloreto  de  cálcio  como  agente  reticulante  no  processo  de  obtenção  dos
filmes que foi realizado em dois estágios. Os filmes foram avaliados quanto a influência da concentração
de  alginato  de  sódio  e  pectina  BTM  nas  características  visuais,  umidade,  densidade  e  capacidade  de
absorção de água. Como resultados observou-se que os filmes com maior concentração de pectina, tanto
a BTM comercial como a BTM extraída do bagaço de uva, apresentaram maior capacidade de absorção de
água  quando  comparados  com as  demais  formulações,  e  ainda,  a  incorporação  de  pectina  extraída  do
bagaço  de  uva  promoveu  um  aumento  na  espessura  e  na  capacidade  de  absorção  de  água  quando
comparado  com  filmes  elaborados  a  partir  da  pectina  comercial.  O  alginato  e  a  pectina  mostraram-se
compatíveis em todas as proporções testadas, resultando em filmes com bom aspecto visual, contudo os
filmes com maior concentração de pectina extraída do bagaço de uva ficaram mais opacos que os filmes
controle,  podendo  ser  utilizados  para  recobrimento  ou  embalagem  de  alimentos,  servindo  como  uma
barreira e evitando transferências entre o alimento e o meio externo. A partir dos resultados obtidos até o
presente  momento,  a  produção  de  filmes  formados  por  blenda  de  alginato  de  sódio  e  pectina  BTM
mostrou-se  viável,  porém  ainda  há  muito  que  se  trabalhar  na  formulação  para  melhorar  várias
propriedades deste tipo de embalagem, que pode ser amplamente utilizada.
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