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INTRODUÇÃO

A destinação incorreta de plásticos à base de petróleo é um problema ambiental

recorrente. Biofilmes produzidos a partir de macromoléculas naturais (carboidratos, proteínas e

lipídeos) são consideradas biodegradáveis e promissores para atuar como embalagens dos

alimentos. As antocianinas (Figura 1) são usadas como corantes alimentícios naturais, são

encontradas em frutas e vegetais e tem ação antioxidante. As embalagens inteligentes são

definidas como polímeros que contém em sua formulação, compostos ativos que são sensíveis a

variação de pH, como por exemplo, as antocianinas (Sganzerla et al., 2021).
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OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi extrair antocianinas de casca da uva pelo método de extração

pressurizada para aplicação em filmes biodegradáveis produzidos com carboximetilcelulose.

METODOLOGIA

O extrato de casca de uva (sweet jubillee) foi obtido pelo método de extração

pressurizada (15 MPa) usando etanol (70%, v/v) como solvente extrator. A extração foi conduzida

utilizando 2 g de casca de uva, fluxo de 5 mL/min, 60 °C e tempo cinético de 30 min. A Figura 2

apresenta o esquema da unidade de extração. O extrato foi rota-evaporado a 35 ºC, com uma

rotação de 90 rpm, 500 min/Hg, por 30 min.

Os filmes foram produzidos a base carboximetilcelulose (2,5%, m/v) e glicerol (1%, v/v)

como agente plastificante. Posteriormente, foi adicionado extrato da casca de uva em diferentes

concentrações (0, 10, 30 e 50%, v/v). Os filmes foram secos em estufa à 35 ºC por 24 horas. Os

filmes e os extratos foram analisados quanto ao teor de compostos fenólicos totais (Singleton et

al., 1999) e antocianinas. Os filmes foram avaliados quanto a mudança de coloração, sendo

cortados (2x2 cm) e submersos em solução com pH de 2, 4 ,6, 8, 10 e 12.

Figura 1. Estrutura química genérica das 
antocianinas

Figura 2. Unidade de extração de antocianinas.
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Figura 3. Coloração do estrato quando expostos a diferentes pH

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 4 apresenta a variação de coloração dos filmes quando expostos a diferentes pH.

Figura 4. Coloração dos filmes quando expostos a diferentes pH. 

Os resultados obtidos demonstram que o extrato da casca da uva teve quantidades

significativas de antocianinas e os filmes apresentaram alteração na coloração quando expostos

em meios com diferentes pH. Análises dos parâmetros de cor demonstraram que os filmes são

inteligentes, ou seja, alteram sua coloração dependo do pH inserido. Este fato é atribuído a

presença de antocianinas na composição do filme, o que pode ser benéfico para a conservação

dos alimentos, visto que antocianinas são compostos bioativos com elevada atividade

antioxidante e antimicrobiana.

CONCLUSÕES

Este estudo demostrou que é possível produzir filmes biodegradáveis a partir de

carboximetilcelulose e a inserção de extrato de casca de uva faz com que os filmes sejam classificados

como inteligentes, no qual podem ser aplicados como embalagens indicadoras na preservação da

qualidade de alimentos.
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A Figura 3 apresenta a diferença na coloração do extrato quando exposto a diferentes pH.
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