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Elaboração de um filme ativo biodegradável capaz de incorporar o óleo 

essencial de orégano (composto antimicrobiano e aromático) para utilizar 

como embalagem alimentícia 

Introdução 

A embalagem de um produto possui a função de conter, proteger de 

contaminações químicas, físicas e microbiológicas e também de vender (MONTES 

et al., 2013). Segundo Caetano (2016) o plástico vem sendo utilizado de maneira 

ampla, atendendo as funções de uma embalagem, pois de acordo com Telles et al 

(2011) apresenta muitas características favoráveis, como: baixo custo, leveza, 

qualidades estéticas, resistência mecânica e fácil acesso. O grande problema esta 

no fato de ser uma matéria prima proveniente de petróleo, não possuindo a 

característica de biodegradável (BALLAN, 2013) e nem de renovável (CAETANO, 

2016). É um material que possui em sua estrutura cadeias moleculares grandes e 

isso impede a sua degradação por via microbiológica, fazendo com que a sua 

degradação ocorra lentamente (COSTA, 2011).  

Desta forma, a produção de embalagens plásticas biodegradáveis podem 

servir como solução, pois são provenientes de fontes renováveis, além de outras 

qualidades como fácil decomposição (CAETANO, 2016). Um exemplo de matéria 

prima utilizada para sua fabricação é o amido de mandioca, um polissacarídeo de 

baixo custo e disponibilidade, renovável e não tóxico (BALAN, 2013). De acordo com 

Wurzburg (1986) e citado por Olivato, Mali e Grossmann (2006) os polímeros que 

formam o amido são a amilose e a amilopetina, porém somente a amilose é 

responsável por dar a característica da formação do filme, devido as suas cadeias 

serem lineares e terem a tendência de se orientarem paralelamente, favorecendo 

sua formação. Esses filmes podem ser utilizados como embalagem em produtos 

com teores de lipídeos altos, sem que ocorra alteração na estrutura, pois são 

insolúveis e impermeáveis. (RYU et al., 2002), desta forma, podem ser utilizados 

para acondicionar queijos processados, embutidos, fatiados e embalados 

individualmente. (OLIVATO, MALI E GROSSMANN, 2006). Porém deve-se ressaltar 

que os filmes quando confeccionados apenas com amido, apresentam-se pouco 

flexíveis e quebradiços, o que dificulta os processos produtivos de embalagens e 

com isso adicionar aditivos às matrizes poliméricas se faz necessário. Esses aditivos 



são plastificantes capazes de melhorar as propriedades mecânicas dos filmes. 

(GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1993). Segundo Mali et al. (2004) e citado por 

Shimazu, Mali e Grossmann (2007) esses plastificantes devem interagir com as 

cadeias de amido, para que o aumento da mobilidade molecular seja alcançado e 

consequentemente, a flexibilidade do filme também. Outra característica que se 

altera é a hidrofilicidade e permeabilidade ao vapor de água, devido às 

características dos plastificantes utilizados junto ao amido. Os plastificantes mais 

comuns utilizados com esse fim são os polióis, como o glicerol e o sorbitol.  

Além disso, a adição de outras substâncias como é o caso dos óleos 

essenciais, podem tornar esta mesma embalagem (AZEREDO, 2012), ativa, ou seja, 

incorporar aroma no produto embalado, porém sem a adição dele diretamente no 

produto, como também, aumentar a vida de prateleira deste produto pelo fato da 

maioria dos óleos essenciais servirem como agente antimicrobiano que serão 

liberados gradativamente pelo contato direto do produto com a embalagem.  

Já no caso do óleo essencial de orégano, segundo HARVALA et al., 1987; 

VOKOU et al., 1993; KOKKINI et al., 1994, este apresenta aroma característico da 

folha e possui alto teor de carvacrol que de acordo com Azambuja (2015) é um 

líquido de baixa toxicidade, incolor, pouco solúvel em água, utilizado na indústria de 

alimentos como conservante por ser bactericida, fungicida, ter características 

antinflamatórias e antioxidantes. Fato comprovado por Racowski (2016) e 

colaboradores que testaram o efeito inibitório do óleo essencial de orégano e 

infusões da folha fresca de orégano frente a Acremonium sp. 

Objetivo 

Elaboração de um filme biodegradável, contendo amido de mandioca, capaz 

de incorporar o óleo essencial de orégano agregando a função de filme ativo com 

característica aromática e antimicrobiana para o uso em alimentos.  

Materiais e métodos 

Os filmes da embalagem foram preparados segundo a técnica Casting com 

modificações (ZAVAREZE et al., 2012; YAN et al., 2012; SOUZA et al., 2012; 

TORRES et al., 2011), que consiste no preparo de uma solução filmogênica, por 

dissolução em água destilada da fécula de mandioca. Para as demais substancias 



adicionadas no filme, agente aromático – óleo essencial de orégano, agente 

plastificante (Sorbitol) e o hidrocoloide  (goma arábica), estas forma dissolvidas no 

mesmo após a total solubilização da fécula de mandioca na água destilada.  

Preparo dos diferentes filmes 

 Filme com fécula de mandioca: Foi preparado soluções aquosas de 

concentrações de 0%,25%, 0,50%, 0,75%, 1%, 2,5% e 5% de fécula de 

mandioca doce e azeda. Estas soluções foram mantidas sob agitação 

constante por 25 minutos, com aquecimento em banho entre 70 e 80ºC, até a 

gelatinização do amido (fécula). As soluções formadas foram então 

depositadas em placas de acrílico para secagem à em estufa a 30°C por 7 

horas. 

 Filme com adição do óleo essencial de orégano: O melhor filme de fécula 

de mandioca serviu como base para a fabricação do filme contendo óleo 

essencial de orégano. Desta forma, 1% de fécula de mandioca foi dissolvida e 

água destilada. Esta solução foi mantida sob agitação constante por 25 

minutos, com aquecimento em banho entre 70 e 80ºC, até a gelatinização do 

amido (fécula). Decorrido o tempo houve a adição do óleo essencial de 

orégano, nas concentrações de 1%, 1,25%, 2,5% e 5,0%. As soluções 

resultantes formadas foram então depositadas em placas de acrílico deixadas 

para secar em estufa a 30°C por 7 horas. 

 Filme com adição de agente plastificante, hidrocoloide e óleo essencial 

de orégano: Com a definição da concentração da fécula se adicionou um 

hidrocolóide, plastificante e o agente aromático. Para a formulação final do 

filme ativo em água destilada foi adicionado 1% de fécula de mandioca, com 

0,05% de sorbitol, 0,25% de goma arábica e 1,25% de óleo essencial de 

orégano. Através de um agitador magnético foi homogeneizada a solução por 

5 minutos sem aquecimento. Mantendo a agitação e após esse período foi 

iniciado o processo de aquecimento até atingir a temperatura de 68°C. 

Atingindo essa temperatura a mistura foi deixada por 4 minutos, até completa 

gelatinização do amido. Após este período de aquecimento a mistura foi 

deixada, em repouso, para resfriar em temperatura ambiente, e depois 

colocada no fundo de uma placa de Petri de acrílico que foi acondicionada em 

estufa com circulação forçada de ar à 30ºC por cerca de 7 horas. Para a 



produção do filme controle, não foi adicionado o óleo essencial de orégano à 

mistura, mas seguiu a mesma metodologia de produção com adição de óleo 

essencial.  

Resultados 

Após a secagem das soluções à temperatura de 30°C, foram analisadas as 

características de cada filme obtido conforme a concentração de fécula de mandioca 

adicionada.  

O filme com fécula de mandioca azeda na concentração de 0,25% 

apresentou-se quebradiço, flexível ao ponto de quebra, de coloração transparente, 

poroso, aparência enrugada, difícil manipulação e fácil aderência às mãos e 

superfície; não apresentando características de um filme ideal. Com 0,50% as 

características observadas foram parecidíssimas da concentração de 0,25%, 

diferenciando na porosidade, onde o filme obtido foi menos poroso. Com a adição de 

0,75% de fécula, as características já foram diferentes se comparadas às anteriores, 

como maior rigidez ao comparado com concentrações anteriores, flexível ao ponto 

de quebra, transparente, liso, não adere facilmente às mãos e superfícies. 1,00% de 

fécula as características foram rigidez, transparência, resistência, flexibilidade e 

difícil quebra. A adição de 2,50% e 5,00% de fécula aos filmes trouxeram 

características não esperadas para um filme ideal, como extrema rigidez, certa 

opacidade, baixa flexibilidade e difícil quebra. 

Os filmes com fécula de mandioca doce, como já mencionado, foram 

elaborados nas mesmas concentrações da fécula de mandioca azeda. Em 0,25% o 

filme apresentou-se quebradiço, flexível ao ponto de quebra, transparente, 

enrugado, de difícil manipulação, pois aderiu facilmente às mãos e superfície. Assim 

como ocorreu com a fécula de mandioca azeda, as características também foram as 

mesmas com a concentração de 0,50%, não diferenciando em nenhuma 

característica. Com 0,75% de fécula doce o filme apresentou maior rigidez se 

comparado com concentrações anteriores, flexível ao ponto de quebra, transparente, 

não aderindo facilmente às mãos e superfícies. Observando o filme com 1,00% de 

fécula doce, percebeu-se uma rigidez mais aceitável do que anteriormente, pois não 

apresentou resistência, poroso, transparência, flexível e difícil quebra. A 



concentração de 2,50% e 5,00% de fécula doce trouxe ao filme alta rigidez e 

resistência, a ponto dos filmes não se tornarem flexíveis e quebra difícil. 

Observou-se que dentre todas as concentrações testadas, a que obteve as 

características desejadas para um filme ideal foi na concentração de 1,0% de fécula 

de mandioca doce, que consiste em um filme rígido, liso, transparente, resistente, 

flexível e de difícil quebra, como apresentada na figura 1:  

                               

Figura 1: Filme com concentração de 1,0% de fécula de mandioca doce.  

Fonte: Autores (2017) 

Com a escolha da concentração ideal, no caso, 1,00% de fécula de mandioca 

doce, analisaram-se a concentração ideal de óleo a ser adicionado. Com 1,00% de 

óleo essencial adicionado o filme obtido foi quebradiço, onde não foi possível a 

retirada total do filme da placa, além da não completa solubilização completa do óleo 

essencial e odor fraco, mas característico. Com 1,25% de óleo o filme apresentou-se 

menos quebradiço que a concentração de 1,00%, a solubilização não foi completa, 

mas foi maior que anteriormente e odor aceitável e característico. 2,50% a 

solubilização do óleo essencial foi parcial, não foi possível a sua retirada da placa e 

maior aderência à placa onde havia maior concentração de óleo essencial e odor 

característico intenso. Com 5,00% de óleo, assim como na concentração de 2,50% o 

filme aderiu-se a placa onde existia maior concentração de óleo e a retirada da placa 

não foi possível, o que se observou foi o odor que estava mais intenso que 

anteriormente.  

Após a observação das concentrações, a concentração 1,25% de óleo 

essencial de orégano foi a que se apresentou mais adequada para a devida 

aplicação, devido às características apresentadas. 



Com a concentração de fécula estabelecida e a concentração de óleo 

essencial também estabelecida, incorporou-se ao filme um hidrocoloide e um 

plastificante, onde o filme obtido apresentou resistência, brilho, flexibilidade, menor 

aderência do filme a placa, incorporação adequada do óleo essencial, odor aceitável 

e característico e transparência adequada, como apresentada na figura 2: 

                              

Figura 2: Filme elaborado com a incorporação do óleo essencial de orégano, goma 

Árabica, Sorbitol e fécula de mandioca. 

Fonte: Autores (2017). 

Considerações Finais  

Através desse trabalho, foi possível desenvolver uma embalagem biodegradável, 

elaborada a partir de materiais naturais, ativa e aromática, pela presença do óleo 

essencial de orégano (essência com aroma forte e concentrado), contendo fécula de 

mandioca, sorbitol, goma arábica. 
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