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Introdução
 O Brasil tem na agricultura a base de sua economia, tal como a fruticultura. No entanto, são consideráveis as perdas resultantes da 

susceptibilidade de frutas à infecção. Uma possível solução é o uso de coberturas comestíveis na proteção de frutos in natura, seja pelo 
retardamento da desidratação, supressão da respiração, manutenção da textura, retenção de compostos voláteis e redução do crescimento 
microbiano. Frutos minimamente processados foram timidamente introduzidos no Brasil no início da década de 90. Os revestimentos 
comestíveis sobre alimentos devem apresentar certas características como aparência, aderência e não introduzirem alterações ao alimento. 
Neste trabalho, portanto, foram discutidos alguns aspectos relacionados às características e aplicações de coberturas comestíveis em 
alimentos.

Objetivo
 O objetivo deste trabalho foi descrever algumas características, processos de obtenção e aplicações de coberturas comestíveis na 

indústria de alimentos minimamente processados.

Metodologia
 Coberturas comestíveis podem ser formadas por diversas técnicas, sendo uma delas a coacervação. Para hidrocolóides, os processos de 

formação incluem coacervações simples ou complexa e, processos térmicos. Estes podem ser obtidos a partir de diversos materiais, tais como 
polissacarídeos, proteínas e lipídeos. As propriedades mecânicas de coberturas protéicas, geralmente são superiores às dos demais e estas são 
utilizadas para aumentar a estabilidade física, química e microbiológica de produtos minimamente processados. As proteínas devem apresentar
-se na forma aberta ou estendida para permitir a interação molecular, necessária para a formação da cobertura. A extensão desta interação 
depende da estrutura da proteína e da seqüência dos resíduos de aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos da proteína. O aumento da interação 
molecular da cadeia de proteína resulta em filme forte, porém, menos flexível e permeável.

Resultado
 A utilização de coberturas comestíveis tem sido bastante explorada para revestimento de alimentos minimamente processados, 

evitando assim a perda de umidade e das taxas de respiração de oxigênio e dióxido de carbono. O seu emprego como barreira ao oxigênio, 
visa estender a vida de prateleira e reduzir os custos com embalagens. A natureza polar das proteínas confere uma boa barreira ao oxigênio 
(apolar). No entanto, maior permeabilidade ao oxigênio é apresentada por coberturas à base de proteínas como as do soro. Os filmes lipídicos 
apresentam alta permeabilidade ao oxigênio. Para muitas aplicações a característica mais importante é a resistência à umidade, pois níveis 
críticos de Aw precisam ser mantidos em muitos alimentos para manter qualidade e segurança aceitáveis. Atualmente, as potenciais 
substancias utilizadas na obtenção de coberturas comestíveis  se apresentam como GRAS pelo FDA; muito embora avanços devam ser 
alcançados para a elucidação dos problemas tecnológicos.

Conclusão
 As coberturas comestíveis têm demonstrado ser capaz de controlar a permeabilidade a gases e vapor de água e serão necessários, 

ainda, estudos complementares para definir os parâmetros técnicos para sua aplicação na indústria de alimentos.

Bibliografia
 ASSIS, O. B. G.; LEONI, A. M. Filmes comestíveis de quitosana. Revista Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, n.30, p.33-38, 2003.

ASSIS, O.B.G.; ALVES, H.C. Metodologia mínima para a produção de filmes comestíveis de quitosana e avaliação preliminar de seu uso 
como revestimento protetor em maçãs cortadas. Comunicado Técnico da Embrapa, Brasília, n. 49, p. 1-5, 2002.

AZEREDO, H. M. C. Películas comestíveis em frutas conservadas por métodos combinados: potencial da aplicação. Boletim do CEPPA, v. 
21, n. 2, p. 267-278, 2003.

MAIA, L.H.; PORTE, A.; SOUZA, V. F. Filmes comestíveis: Aspectos gerais, propriedades de barreira a umidade e oxigênio. Boletim do 
CEPPA, v. 18, n. 1, p. 105-128, 2000.

Legenda
(1) Aluno Graduação Unopar


