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RESUMO 

Embalagens desenvolvidas a partir de resíduos agroindustriais são materiais inovadores que 

além promover a manutenção da qualidade de produtos alimentícios, também utilizam 

materiais que seriam descartados, sendo potenciais causadores de danos ao meio ambiente. 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo principal a utilização do coproduto da extração 

da própolis vermelha de Alagoas para a elaboração de um filme para uso alimentício. O 

resíduo foi caracterizado em teor de umidade, cinzas, lipídeos totais, além da identificação e 

teor dos isoflavonóides por meio de cromatografia líquida de alta eficiência e fenóis totais. Os 

filmes foram elaborados com quitosana, álcool polivinílico, glicerol e borra na forma de 

extrato ou adicionada ao Tween 60 e foram analisados por meio de determinação de espessura 

e densidade, análise de superfície por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

tração, capacidade de absorção de umidade, espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), análise térmica e microbiológica. Observou-se que os filmes 

elaborados com 20% de borra apresentaram superfície mais uniforme na microscopia, em 

comparação com os elaborados com 40%, pois o aumento da concentração da borra dificulta a 

dispersilibilidade da borra com Tween 60/ extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas 

na matriz polimérica. As análises FTIR mostram que os filmes elaborados com extrato da 

borra a 20 e 40% e com a borra adicionada ao Tween 60 somente a 40% apresentaram bandas 

que mostram a presença de própolis vermelha de Alagoas. Apesar dos compostos encontrados 

na análise de cromatografia e fenóis totais do coproduto indicarem atividade antimicrobiana, 

os filmes elaborados com borra não inibiram o crescimento de Staphylococcus aureus 

possivelmente devido ao processo de polimerização da própolis e o aquecimento durante a 

elaboração dos filmes, que podem ter dificultado a liberação destes compostos para o 

ambiente. Dessa forma, é possível concluir que os filmes elaborados com extrato de borra 

apresentam aparência mais límpida, maior resistência mecânica e maiores valores de 

capacidade de absorção de umidade em comparação com os filmes desenvolvidos com a borra 

adicionada ao Tween 60, uma vez que estes filmes apresentam menos cera em sua 



    
 

composição. Sendo assim, os filmes produzidos possuem potencial para o uso alimentício 

uma vez que promovem impermeabilidade, resistência térmica e mecânica aos alimentos.  

 

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais. Própolis vermelha de Alagoas. Embalagens 

alimentícias. Biopolímeros. 
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ABSTRACT 

Packaging developed from agro-industrial residues are innovative materials that, in addition 

to promoting the maintenance of the quality of food products, also use materials that would 

otherwise be discarded, potentially causing damage to the environment. Thus, this work had 

as main objective the use of a co-product of the extract of red propolis from Alagoas for the 

elaboration of a film for food use. The residue was characterized in terms of moisture, ash, 

total lipids, added to the identification and content of isoflavonoids through high performance 

liquid chromatography and total phenols. The films were prepared with chitosan, polyvinyl 

alcohol, glycerol and the coproduct in the form of extract, or added to Tween 60, and were 

analyzed by thickness and density determination, surface analysis by Scanning Electron 

Microscopy (SEM), tensile analysis, analysis of moisture absorption capacity, Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), thermal and microbiological analysis. It was 

observed that the films made with 20% of the co-product had a more uniform surface 

compared to those made with 40%, as the increase in the co-product concentration reduces the 

dispersibility of the co-product with Tween 60 or the co-product extract in the polymer 

matrix. The FTIR analyzes show that the films made with co-product extract at 20 and 40% 

and with co-product added to Tween 60 at 40% presented spectra that show the presence of 

red propolis from Alagoas. Although the compounds found in the chromatography and total 

phenols analysis of the co-product indicate antimicrobial activity, the films made with the co-

product did not inhibit the growth of Staphylococcus aureus possibly due to the 

polymerization process of propolis, and the heating during the preparation of the films which 

may have reduced the release of these compounds into the environment. Thus, it is possible to 

conclude that films made with the co-product extract have a cleaner appearance, greater 

mechanical strength and lower moisture absorption capacity compared to films developed 

with the co-product added to Tween 60, since these films have less wax in their composition. 

Therefore, such films have potential for food use since they promote impermeability, 

thermical and mechanical resistance to food. 

 

Key words: Agro-industrial waste. Red propolis from Alagoas. Food packaging. Biopolymers. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Própolis Vermelha de Alagoas (PVA) é um fitoterápico muito utilizado na 

prevenção de doenças renais, cardíacas, diabetes e câncer (Aguiar et al., 2015). Ela tem como 

base uma resina de coloração vermelha a qual é coletada pelas abelhas a partir de exsudatos 

da planta Dalbergia ecastophyllum sendo, portanto, oriunda dos manguezais alagoanos 

(Aguiar et al., 2015). Após a coleta da resina, as abelhas adicionam secreções salivares e cera 

produzindo a PVA (Santos et al., 2013). Segundo Daugsch et al. (2007), este tipo de própolis 

é classificado como a própolis brasileira do grupo 13, devido às suas características físico-

químicas diferenciadas. Devido à suas características únicas, a PVA recebeu do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial uma patente na forma de indicação geográfica do tipo 

denominação de origem (SEBRAE & INPI, 2019). Suas propriedades antivirais, 

antimicrobiana, fungicida, antiinflamatória, anticancerígena e antiulcerativa promovem 

muitos benefícios para a saúde humana (Silva et al., 2019). 

O uso mais popular da PVA é através do seu extrato alcoólico. Na indústria, o 

processo de extração ocorre em equipamento inox denominado usina de própolis, onde ocorre 

a maceração, decantação e filtração do extrato de própolis, restando no processo de fabricação 

um subproduto bastante resinoso denominado “borra” (Santos, 2013). Na indústria, o produto 

de extração (1ª extração industrial) é utilizada na elaboração de outros produtos comerciais 

(extrato hidroalcóolico de própolis vermelha), resultando em um resíduo da 1 ª extração e ou 

de 2ª extração ou ainda a junção dos dois resíduos, uma borra de própolis vermelha ou ainda 

um resíduo secundário aqui chamado do “coproduto de extração da própolis vermelha de 

Alagoas (CPEPV)”, o qual é atualmente armazenado em recipientes plásticos objetivando seu 

posterior uso no desenvolvimento de outros produtos, como os filmes de revestimento. Desta 

forma, o coproduto de extração resultante da 2ª extração da própolis vermelha de Alagoas, 

aqui denominado coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas apresentado aqui 

neste trabalho. Esse resíduo tem como base cera e resinas o que confere barreira contra 

fotooxidação, prevenção contra perda de água em alimentos e proteção contra ação de fungos 

(Trevisani et al., 2017), o que promove grande potencial em usos para desenvolvimento de 

embalagens alimentícias (Toledo et al., 2015). Durante o processo de extração, grande 

quantidade de substâncias não consegue ser totalmente extraída, permanecendo no resíduo 

(Bertotto, 2019). Dessa forma, tal subproduto possui alto potencial medicinal e alimentar, pois 

é portador de muitas substâncias biologicamente ativas. 
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É de grande importância a preservação da qualidade dos alimentos. Estima-se que 

aproximadamente 25% dos alimentos do mundo são perdidos devido à ação de 

microorganismos (Pinto, Pankowski & Nano, 2017). O desenvolvimento de novas tecnologias 

tem permitido a inibição do crescimento ou atividade de microorganismos contaminantes de 

alimentos. Nos últimos anos, vários tipos de embalagens antimicrobianas foram 

desenvolvidas, promovendo a preservação física e microbiológica dos alimentos (Pinto, 

Pankowski & Nano, 2017). 

O elevado consumo de produtos industrializados tem gerado uma grande quantidade 

de resíduos sólidos. Por conta disso, a elaboração de embalagens reutilizáveis e feitas com 

material biodegradável é fundamental para a redução do uso de materiais sintéticos com 

longos períodos de decomposição no meio ambiente (Toledo et al., 2015). Além disso, nas 

últimas décadas, tem sido possível notar um aumento do desejo da humanidade em utilizar 

materiais seguros e eficazes na proteção de alimentos e ao mesmo tempo sem uso de produtos 

químicos que fazem mal a saúde humana, focando na substituição de conservantes químicos 

por outras substâncias mais naturais (Bertotto, 2019). 

Alguns autores realizaram a elaboração de filmes biodegradáveis utilizando extrato de 

outros tipos de própolis.  Poucos foram os que realizaram estudos de elaboração de filmes 

biodegradáveis utilizando o coproduto da extração de própolis e nenhum trabalho foi 

encontrado sobre a elaboração de filmes para embalagem alimentícia utilizando o coproduto 

da extração da própolis vermelha de Alagoas. Toledo et al. (2015), desenvolveu e caracterizou 

filmes usando o extrato do coproduto descartado do preparo de extratos de própolis marrom 

esverdeada do noroeste do Paraná em formulações com gelatina e etilcelulose. Bertotto (2019) 

realizou estudos relacionados ao desenvolvimento de filmes biodegradáveis ativos utilizando 

o coproduto da extração da própolis marrom esverdeada encontrada no Paraná e o coproduto 

da indústria de suco de maçã. As propriedades desse tipo de própolis são diferentes da 

própolis vermelha de Alagoas, o que mostra a necessidade de elaboração de estudos 

específicos com esse tipo de coproduto. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa trata da elaboração de um novo produto a ser 

utilizado na proteção de alimentos, através do reaproveitamento e valorização de um material 

que tem sido descartado como resíduo agroindustrial tanto pelas indústrias quanto pelos 

produtores que realizam a extração e processamento de extratos de própolis de forma 

artesanal. Dessa forma, o produto da pesquisa foi a elaboração de um filme biodegradável e 

com propriedades antioxidante e antimicrobiana que proporciona maior proteção alimentícia e 

menor descarte de resíduos sólidos de difícil degradação no meio ambiente.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Devido a tantas atribuições benéficas, o mercado consumidor da própolis, nos últimos 

anos, está aumentando significativamente; espera-se que até 2021 esse mercado cresça a uma 

taxa de 3,5%, aumentando a produção de 2300 toneladas em 2015 para 2900 toneladas em 

2021 (De Francisco et al., 2018). Durante o preparo dos produtos à base de própolis forma-se 

uma borra que sedimenta nos tanques de preparo. A extração comercial da própolis gera 

grandes quantidades de resíduos sólidos (80% a 90% do material inicial), os quais são 

descartados (Bertotto, 2019). A borra formada durante esse processo é o coproduto utilizado 

nesse estudo. Segundo dados do Programa de Arranjo Produtivo Local do SEBRAE Alagoas, 

foram produzidos no estado 249 kg de própolis em 2014 (Dos Santos, 2015). Dessa forma, 

com o processamento desse material, estima-se que tenham sido gerados naquele ano cerca de 

200 kg desse tipo de resíduo no estado. Com o crescimento no número de pesquisas e 

aumento do interesse do mercado no produto, houve considerável aumento da produção da 

própolis vermelha de Alagoas. Em 2020, só na empresa Fernão Velho, um dos 

empreendimentos que realiza o processamento de própolis vermelha de Alagoas, é gerado 

cerca de 20 kg de borra por mês. 

Dessa forma, o filme biodegradável à base de borra tem grande potencial para ser 

utilizado em embalagens de alimentos, funcionando como barreira física contra impurezas 

encontradas no ambiente onde estes produtos são armazenados e transportados. Como grande 

parte das substâncias encontradas na própolis vermelha de Alagoas permanece em seu resíduo 

(Toledo et al., 2015), o material também terá grande potencial de ação bactericida e fungicida, 

protegendo ainda mais os alimentos.  Também é importante enfatizar que para a elaboração 

do produto será utilizado um resíduo industrial e o material a ser produzido será 

biodegradável, o que promove redução no descarte de resíduos sólidos para o meio ambiente. 

A preservação de alimentos é de grande importância para a humanidade, uma vez que 

existe necessidade de evitar a deterioração dos alimentos e a redução da contaminação através 

de patógenos o que pode causar várias enfermidades. Antioxidantes sintéticos tem grande 

potencial de causar sérios problemas de saúde como problemas nas enzimas hepáticas, 

surgimento de edemas hepáticos, podendo provocar carcinogênese (Bertotto, 2019). 

Mostrando assim, a importância da utilização de antioxidantes naturais para a preservação de 

alimentos. Dessa forma, existe grande demanda pelo desenvolvimento e utilização de 

embalagens antimicrobianas naturais, uma vez que estas promoverão a preservação dos 

alimentos por mais tempo, contribuindo para a redução de seu desperdício. 
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A comercialização de produtos naturais tem crescido bastante, observa-se uma 

diminuição no consumo de produtos oriundos de fontes não renováveis, não reutilizáveis e de 

difícil degradação. Somado a isso, existe grande interesse do mercado nacional e internacional 

pelos produtos derivados da própolis vermelha de Alagoas, principalmente após o registro da 

Indicação Geográfica Manguezais de Alagoas BR/AL na forma de Denominação de Origem 

(Da Silva; Uchoa & Tonholo, 2016), uma vez que esta possui substâncias com propriedades 

medicinais tais como ação citotóxica, imunomodulatória, antiviral, antioxidante, antitumoral, 

antimicrobiana e anti-inflamatória dentre outras (Alencar et al., 2007; Bertotto, 2019). Dessa 

forma, este filme para embalagem alimentícia tem grande perspectiva para comercialização, 

podendo ser explorado inicialmente através do mercado local e posteriormente no comércio 

online para todo o Brasil e demais países do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1- Própolis 

A palavra própolis tem como significado proteção da colmeia, uma vez que Pro 

significa “em defesa” e Polis “cidade” em grego (Ramos & Miranda, 2007). Esse produto é 

oriundo de substâncias gomosas, balsâmicas e resinosas coletadas pelas abelhas nas quais elas 

depositam secreções salivares, cera e pólen e utilizam esse material para desinfecção e 

isolamento físico e térmico da colmeia. A própolis apresenta diversos benefícios à saúde 

humana tais como atividade citotóxica, imunomodulatória, antiviral, antioxidante, 

antitumoral, antimicrobiana e anti-inflamatória (Park et al., 2002). Suas propriedades são 

normalmente associadas aos seus extratos alcoólicos, utilizados em dosagem com água ou 

incorporada em alimentos, bebidas, medicamentos ou cosméticos (Bertotto, 2019). 

Segundo Alencar (2010), a Própolis Vermelha de Alagoas se diferencia por seu alto 

teor de compostos fenólicos, especificamente isoflavonóides e possuir alta atividade biológica 

por conta das características ambientais únicas encontradas nos manguezais alagoanos. 

Devido a suas características únicas, a Própolis Vermelha de Alagoas é considerada um novo 

tipo de própolis brasileira. As principais isoflavonas presentes nesta própolis são a 

formononetina, medicarpina, vestitol e isoliquiritigenina, as quais nunca foram encontradas 

reunidas em nenhuma outra própolis brasileira (Alencar, 2010). Portanto, esta própolis foi 

classificada como um novo tipo de própolis brasileira o 13° tipo. Estudos com a própolis 

vermelha de Alagoas mostraram alta atividade antimicrobiana contra Streptococcus mutans 

UA 159 e Staphylococcus aureus ATTC 25923 (Alencar et al.,2007).  

 

3.2- Filmes biodegradáveis elaborados com própolis 

 

A elaboração de filmes biodegradáveis utilizando extratos de própolis tem sido 

amplamente estudada.  Mascheroni et al. (2010) realizou estudos com filmes biodegradáveis 

incorporando própolis oriunda da Itália em acido polilático, polietilenoglicol e bentonita de 

cálcio e encontrou bons resultados para o uso em embalagens alimentícias. Em outros estudos, 

realizados na Malásia, foram utilizados quitosana e extrato de propolis para desenvolvimento 

de embalagens biodegradáveis e ativas, também apresentando boas propriedades (Ismail et al., 

2017). 

Villalobos et al. (2017) realizou estudos que mostram a utilização de nanoparticulas de 

própolis como plastificante para filmes biodegradáveis de amido. O estudo mostra que a 
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incorporação de própolis torna o filme mais impermeável e resistente. Também foram 

realizados estudos de elaboração de filmes com amido de arroz e carboximetil- quitosana 

contendo extrato de própolis oriunda da Tailândia (Suriyatem et al., 2018). No estudo 

observou-se uma melhora na flexibilidade e estabilidade térmica após a inserção da própolis 

na formulação. Estudos também mostram a utilização de extrato de própolis italiana para 

desenvolvimento de filmes para tratamento de doenças bucais (Juliano, Pala & Cossu, 2007). 

Outros trabalhos utilizam extrato etanólico de própolis verde oriunda da região sudeste do 

Brasil como componente ativo em filmes de desintegração oral elaborados com colágeno 

hidrolisado (Borges et al., 2013). 

A própolis apresenta boas propriedades ativas para proteção de alimentos. Reis et al. 

(2017), testou o extrato do coproduto da própolis microencapsulado em hambúrgueres obtendo 

resultado positivo contra oxidação lipidica. Mustafa et al. (2020) desenvolveu embalagens 

ativas feitas com o polímero biodegradável álcool polivinílico, ácido bórico, amido, própolis e 

antocianina, e encontrou bons resultados avaliando a capacidade de preservação de leite 

pasteurizado. Correa-Pacheco et al. (2019) apresentou bons resultados utilizando filmes com 

nanopartículas de própolis e quitosana na preservação de morangos. Outros trabalhos 

mostram a elaboração de filmes utilizando extratos alcóolicos de própolis marrom para 

embalagens de salsicha (Safaei & Azad, 2020).  

 

3.2.1- Propriedades antimicrobianas de filmes elaborados com própolis 

 

Estudos onde foram elaborados filmes ativos a base de gelatina e própolis foi 

observada atividade antifúngica em: P. digitatum, P. expansum, P. italicum, A. alternata, A. 

carbonarius, e B. cinerea, apresentando uma inibição mais significativa contra P. digitatum e 

B. cinerea, que são os fungos que mais se desenvolvem em frutas e vegetais. Após 7 dias, 

framboesas sem a embalagem de gelatina e própolis apresentaram cerca de 90% de incidência 

de doenças enquanto que as embaladas com o filme apresentaram incidência de cerca de 20% 

(Moreno et al., 2020). Em filmes elaborados com amido, glicerol, cristais de celulose e extrato 

de própolis vermelha, observou-se que os filmes com própolis reduziram em três vezes o 

processo de oxidação de manteiga tendo sua ação mantida por um período superior a 60 dias. 

Observou-se também que filmes sem a incorporação de própolis não apresentaram nenhuma 

proteção contra microorganismos, expondo o mesmo resultado das amostras que não 

possuíam nenhuma embalagem (Pastor et al., 2011). Hajinezhad et al. (2020) observou que a 
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atividade antimicrobiana contra Aspergillus Niger, Saccharomyces cerevisiae, Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli aumenta com o aumento da concentração de própolis nos filmes de 

etileno vinil álcool (EVOH). Todos estes estudos evidenciam, portanto, o grande potencial 

antimicrobiano da própolis quando incorporada em filmes biodegradáveis.  

Mesmo em baixas concentrações a própolis ao ser incorporada em filmes 

biodegradáveis promove considerável ação antimicrobiana. Estudos com filmes elaborados 

com PLA (Ácido Poli-Lático) e extrato de própolis marrom apresentaram atividade 

antimicrobiana por 30 dias. Esta pesquisa também mostrou que para filmes feitos com PLA a 

concentração mínima de extrato de própolis deve ser de 20% para inibição de S. aureus e 40% 

para P. aeruginosa. Contudo, concentrações abaixo desses valores ainda assim possuem efeito 

antioxidante para filmes utilizados na preservação de carnes (Safaei & Azad, 2020). Já em 

filmes de quitosana, observou-se que a concentração ótima de extrato de própolis para a ação 

antimicrobiana é a de 10% (Correa-Pacheco et al., 2019) e em filmes elaborados a base de 

gelatina foi observada a inibição de S. aureus em concentrações acima de 5% de extrato de 

própolis brasileira do tipo marrom esverdeada com seu efeito antimicrobiano se prolongando 

por 177 dias (Bodini et al., 2012), mostrando assim sua estabilidade de ação bactericida e 

fungicida.  

O uso da própolis em embalagens alimentícias pode ser uma excelente alternativa para 

preservação de carnes e queijos, uma vez que essas embalagens não transmitem sabor e cheiro 

para os alimentos (Jafari et al., 2017). Shahbazi e Shavisi (2018) observaram em seus estudos 

que filmes de quitosana com nanopartículas de celulose incorporados com extrato de própolis 

foram capazes de promover a preservação de carne durante 14 dias contra ação de microbiana, 

além de retardar a oxidação lipídica e de proteína. Observou-se também que não houve 

impactos negativos nas propriedades sensoriais da carne após o uso do filme. Embalagens de 

celulose contendo uma combinação de quitosana e extrato glicólico de própolis foram capazes 

de reduzir em até 10 vezes o crescimento de bactérias do tipo L. innocua em pequenos 

pedaços de carne crua (Rollini et al., 2017). Em outro estudo, amostras de carne moída 

cobertas por filmes de ácido poli-lático (PLA) com nanopartículas de celulose, óleo de 

Ziziphora clinopodioides e própolis apresentaram aumento de tempo de preservação contra 

bactérias mesofílicas e psicrotróficas, Pseudomonas spp e Enterobacteriaceae a 4°C em 

comparação com amostras sem embalagem e com embalagem sem a incorporação de própolis 

(Shavisi et al., 2016). O uso de embalagens de quitosana incorporadas com própolis do Irã a 

1% e 2% para a preservação de frango promoveu o aumento da durabilidade e manutenção da 

qualidade do produto durante o armazenamento. Houve proteção contra o crescimento 
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microbiano de bactérias mesofílicas aeróbias, psicrotróficas, produtoras de ácido lático, 

coliformes e S. aureus por 12 dias a 4 °C (Jafari et al., 2017). As embalagens incorporadas 

com própolis foram capazes de preservar os filés de frango por mais de 10 dias enquanto que 

as embalagens sem a própolis foram capazes de preservar o alimento por apenas 3 dias (Jafari 

et al., 2017). Filmes de mandioca incorporados com extrato de própolis vermelha da Bahia a 

0,7% foram capazes de inibir o crescimento de Staphylococci em até 10 vezes em comparação 

em embalagens sem própolis, preservando amostras de queijo fresco por 28 dias (Costa et al., 

2014).  

Biopolímeros em combinação com própolis tem capacidade de efeito contra a ação de 

bactérias e fungos em vegetais e frutas. Em mamões cobertos com goma arábica e 1,5% de 

extrato de própolis a 13°C, observou-se preservação contra C. capsici e C. gloeosporioides 

por 28 dias (Ali, Cheong & Zahid, 2014), em embalagens de quitosana com 5% de extrato de 

própolis colombiana a 25°C por 9 dias também observou-se boa preservação dessa fruta 

contra a ação de fungos do tipo Colletotrichum gloeosporioides. A adição de própolis na 

formulação promoveu aumento em dois dias na preservação da fruta (Barrera et al., 2015). A 

preservação em pimentas contra a ação de C. capsici foi eficaz através do uso de uma 

embalagem de goma arábica contendo 5% de extrato de própolis e 0,1% de óleo de canela. 

Não se observou crescimento microbiano por 14 dias durante o uso dessa embalagem, 

diferente do observado em embalagens sem a incorporação de própolis (Ali et al., 2013). O 

uso de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) para elaboração de embalagens com própolis a 

1,5% para proteção de uvas mostrou preservação contra bactérias aeróbicas mesofílicas e 

fungos por 22 dias a 1-2 °C (Pastor et al., 2011). Também se observou que houve redução de 

10 a 30 vezes no crescimento microbiano em filmes de ácido poli lático (PLA) com 

nanopartículas de celulose, óleo de Ziziphora clinopodioides e própolis (Shavisi et al., 2016) e 

de 10 vezes em filmes de hidroximetilpropilcelulose (HPMC) com própolis vermelha (Pastor 

et al., 2011).  

Filmes biodegradáveis que incorporam própolis também apresentam maior atividade 

antioxidante. Em filmes à base de quitosana observou-se que o conteúdo total de ácidos 

fenólicos aumenta quando é incorporado extrato de própolis, aumentando ainda mais quando 

existe acréscimo da sua concentração no filme (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016). Em 

filmes biodegradáveis feitos com colágeno hidrolisado e gelatina, é possível notar que existe 

uma liberação controlada dos componentes ativos e aumento do tempo de ação das 

substâncias encontradas na própolis (Borges et al., 2013), além disso, observou-se que os 
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componentes fenólicos da própolis nesse tipo de filme apresentaram boa estabilidade por 12 

semanas (Borges & De Carvalho, 2015).  

Contudo, é importante ressaltar que filmes incorporados com própolis apresentaram 

menor eficácia antimicrobiana contra bactérias Gram-negativas em comparação com bactérias 

Gram-positivas. Uma vez que bactérias Gram-negativas tais como E. coli, P. aeruginosa e S. 

Enteritidis possuem uma camada de lipopolissacarídeos capaz de protegê-las contra as 

substâncias da própolis responsáveis pela sua ação antimicrobiana. Já as bactérias Gram-

positivas tais como B. subtilis, C. albicans e S. aureus não possuem esse mecanismo e por 

isso são mais afetadas pela ação das substâncias encontradas na própolis (Araújo et al., 2015; 

Borges & De Carvalho, 2015; Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016; Abdulkhani et al., 2017; 

Voss et al., 2018; Peres et al., 2018; Mocanu et al., 2019; Safaei & Azad, 2020; Aranci et al., 

2020; Hajinezhad et al., 2020). Dessa forma, filmes biodegradáveis incorporados com 

própolis, principalmente em baixas concentrações, tem efeito antimicrobiano reduzido contra 

bactérias Gram-negativas, oferecendo dessa forma menor proteção aos alimentos expostos a 

esse tipo de bactérias.  

3.2.2- Propriedades mecânicas de filmes elaborados com própolis  

 

Em alguns estudos foi possível observar melhorias nas propriedades mecânicas dos 

filmes a partir da incorporação de extrato de própolis. Observou-se que o uso da própolis 

provocou aumento nos valores de alongamento de ruptura em filmes à base de amido de 

mandioca (Araújo et al., 2015), em filmes à base de amido de carragenina (Chang-Bravo, 

López-Córdoba & Martino, 2014), em filmes de alginato de sódio (Aranci et al., 2020), em 

filmes de polímeros bioadesivos derivados de ácido acrílico (Rosseto et al., 2020), em filmes 

de amido de arroz e carboximetil quitosana (Suriyatem et al., 2018) e em filmes à base de 

quitosana (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016; Correa-Pacheco et al., 2019), tornando estes 

filmes mais flexíveis. Um fato interessante é que em filmes de quitosana, notou-se aumento 

nos valores de alongamento de ruptura à medida que houve aumento na concentração de 

própolis de 0 para 10%, aumentando a maleabilidade dos filmes provavelmente por causa do 

efeito plastificante da cera e óleos essenciais da própolis. Contudo, os valores diminuíram 

consideravelmente em filmes com incorporação de 20% própolis possivelmente devido a 

formação de componentes de própolis em excesso na matriz polimérica, levando a redução da 

flexibilidade dos filmes (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016). De forma geral, a incorporação 
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de extrato de própolis em concentrações de até 20% em filmes biodegradáveis os torna mais 

elásticos, com maior força de tensão e maior maleabilidade.  

Em filmes biodegradáveis de PLA (Ácido Poli Lático) não se observou diferença 

significativa de resistência à tração e deformação comparando filmes com e sem extrato de 

própolis (Safaei & Azad, 2020); o mesmo ocorreu com filmes de amido de mandioca (Araújo 

et al., 2015). Contudo, observa-se um aumento de 10% da força de tensão quando a 

concentração de extrato no filme aumenta de 10 para 40% em filmes de PLA (Safaei & Azad, 

2020) e de 0 para 20% em filmes à base de quitosana (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016). 

Em filmes a base de gelatina, a adição de própolis gerou uma matriz mais frágil tornando os 

filmes mais elásticos e mais maleáveis (Moreno et al., 2020).  

Contudo, a depender das substâncias em que os filmes são produzidos, pode haver 

prejuízo nas propriedades mecânicas dos filmes. Em filmes elaborados com ácido polilático o 

aumento da concentração de própolis diminuiu a percentagem de elongação na ruptura, 

tornando os filmes mais rígidos (Safaei & Azad, 2020). O mesmo comportamento aconteceu 

com filmes elaborados com gelatina e colágeno hidrolisado (Borges & De Carvalho, 2015) e 

em filmes elaborados com amido de carragena incorporados com extrato de própolis vermelha 

de cuba e com extrato de erva mate (Chang-Bravo, López-Córdoba & Martino, 2014). O 

desenvolvimento de filmes utilizando resíduos da extração de própolis marrom esverdeada 

também mostrou que o uso de altas concentrações de resíduos de própolis promove filmes 

rígidos, menos flexíveis e menos resistentes a dobra (Toledo et al., 2015). 

Alguns estudos mostram que incorporação de própolis favorece o desenvolvimento de 

filmes mais frágeis. Em filmes de gelatina percebeu-se que ao adicionar extrato de própolis 

brasileira do tipo marrom esverdeada a estrutura dos filmes apresentava-se mais irregular e 

com zonas cristalinas, sendo que os filmes sem o extrato apresentavam estrutura mais 

contínua e homogênea. Além disso, observou-se a redução na força de tensão à medida que 

houve aumento na concentração de extrato. Outro fator importante é que nesses filmes a 

incorporação da própolis promove áreas de descontinuidade na matriz polimérica reduzindo a 

resistência à fratura e provocando redução na força de tensão e módulo de elasticidade dos 

filmes (Bodini et al., 2012). O mesmo comportamento foi observado em filmes de colágeno 

hidrolisado (Borges et al., 2013), em filmes de etileno vinil álcool (EVOH) (Hajinezhad et al., 

2020), em filmes de amido de carragenina (Chang-Bravo, López-Córdoba & Martino, 2014), 

em filmes de amido de mandioca (Araújo et al., 2015) e em filmes produzidos com amido, 

glicerol e nanocristais de celulose (Costa et al., 2014).  
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3.2.3- Propriedades de permeabilidade, capacidade de absorção de água e solubilidade 

de filmes elaborados com própolis  

 

A adição de própolis em filmes biodegradáveis promove a redução na permeabilidade 

de vapor de água. Este comportamento foi observado em estudos com filmes elaborados com 

quitosana e própolis (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016; Correa-Pacheco et al., 2019), em 

filmes de etileno vinil álcool (EVOH) (Hajinezhad et al., 2020), em filmes a base de gelatina e 

extrato de própolis brasileira do tipo marrom-esverdeada (Bodini et al., 2012), em filmes de 

alginato de sódio (Aranci et al., 2020) e em filmes elaborados com amido, glicerol, cristais de 

celulose e extrato de própolis vermelha da Bahia (Costa et al., 2014). Isso acontece pelo fato 

que a própolis causa uma redução nos espaços que eram ocupados pela água na matriz 

polimérica dos filmes e a forte ligação entre a matriz polimérica e os compostos fenólicos 

passam a limitar a passagem das moléculas de água gerando uma menor permeabilidade. 

Além disso, a natureza hidrofóbica da própolis também reduz a penetração de moléculas de 

água através do filme. 

A incorporação de extrato de própolis em filmes elaborados com colágeno hidrolisado 

e gelatina reduziu significativamente a capacidade de absorção de água dos filmes. O que 

também pode ser explicado pela forte interação dos compostos fenólicos com a matriz de 

polimérica que reduz a entrada de água na matriz (Borges & De Carvalho, 2015). O mesmo 

comportamento ocorreu com filmes à base de quitosana (Correa-Pacheco et al., 2019) e  em 

filmes elaborados com amido de arroz e carboximetil quitosana (Suriyatem et al., 2018) onde 

a incorporação de própolis encapsulada gerou a redução do teor de umidade, solubilidade em 

água e capacidade de absorção de água que pode ocorrer devido à redução nas ligações de 

pontes de hidrogênio entre as substâncias em que os filmes foram feitos e a própolis e o 

aumento nos grupos hidrofóbicos (anéis aromáticos) dos polifenóis encontrados na própolis. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo geral 

Desenvolver e caracterizar um filme de uso alimentício a base de resíduo da extração da 

própolis vermelha de Alagoas. 

 

4.2 Objetivos específicos 

-Caracterizar por meio de análise de teor de umidade, cinzas, lipídeos totais, cromatografia 

líquida de alta eficiência e fenóis o resíduo do processo de extração da própolis vermelha de 

Alagoas; 

-Identificar uma metodologia adequada para o desenvolvimento do filme biodegradável a base 

de resíduo da extração da própolis vermelha de Alagoas; 

-Avaliar as propriedades físicas do filme tais como: espessura e densidade, aparência, 

resistência mecânica e térmica, solubilidade em água e análise da superfície; 

-Avaliar as propriedades microbiológicas do filme; 

-Realizar uma comparação entre filmes elaborados com diferentes concentrações de borra de 

própolis e Tween 60 e com extrato da borra de própolis. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O coproduto da extração industrial da própolis vermelha de Alagoas utilizado na 

pesquisa foi fornecido pela empresa Fernão Velho, situada em Maceió-AL. Os apiários, locais 

onde foram coletadas as própolis in natura, são formados por colmeias de abelhas do tipo Apis 

mellifera L e estão situados em áreas de manguezais do litoral alagoano. A própolis bruta 

utilizada na extração foi coletada em março de 2020 em Marechal Deodoro, Alagoas, Brasil. 

Durante o processamento do extrato de própolis, forma-se uma borra que sedimenta nos 

tanques. A extração comercial da própolis gera grandes quantidades de resíduos sólidos (80% 

a 90% do material inicial) (Bertotto, 2019). Nesta indústria, a borra de 1ª extração foi 

utilizada na elaboração de outros produtos e o resíduo da extração desse subproduto, a borra 

de 2ª extração, é atualmente armazenado em recipientes plásticos objetivando seu posterior 

uso no desenvolvimento de outros produtos. Desta forma, a borra resultante da 2ª extração da 

própolis vermelha de Alagoas foi o coproduto utilizado nesse estudo. 

 

5.1- Caracterização do coproduto 

Inicialmente, foi feita uma caracterização do resíduo do processo de extração da 

própolis vermelha de Alagoas. Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas: teor de 

umidade e cinzas realizadas nos laboratórios da Central Analítica; análise de lipídeos 

realizada no laboratório de Química, do Instituto Federal de Alagoas campus Maceió e 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e fenóis no laboratório de Análises 

Farmacêuticas da Universidade Federal de Alagoas. 

As análises foram realizadas em triplicata, utilizando os seguintes métodos: 

Teor de umidade- foi utilizada a técnica do Instituto Adolfo Lutz (1985), onde as 

amostras foram pesadas e em seguida dessecadas em estufa a 105°C durante 3 horas e a 

umidade foi determinada através da relação entre o peso de água evaporada e o peso da 

amostra;  

Teor de cinzas- foi adotada a técnica do Instituto Adolfo Lutz (1985), onde foi 

realizada a pesagem de 10 g do coproduto e aquecimento deste em mufla a 550 °C. A 

quantidade de cinzas foi determinada através da relação entre o peso de cinzas e o peso da 

amostra;  

Teor de lipídeos totais- foi utilizado o método de Soxhlet que consiste em tratar a 

amostra com hexano para a extração do lipídeo, e por fim, o solvente foi recolhido através de 



26 
 

rota-evaporação e o resíduo seco em estufa a 105°C para identificação da porcentagem de 

lipídeos encontrada no material. 

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência- CLAE 

Análise de identificação e teor de isoflavonóides da borra da própolis vermelha de 

Alagoas por UPLC-DAD. 

a)      Padrões analíticos utilizados: Usou-se 7 padrões analíticos da sigma-aldrich. Sendo eles: 

Daidzeína, Liquiritigenina, Pinobanksina, Isoliquiritigenina, Formononetina, Pinocembrina e 

Biochanina A. 

b)      Pesou-se 5 mg de cada padrão e transferiu-se para balão volumétrico de 10 mL, 

solubilizando cada amostra com metanol. 

c)       Curva de calibração dos padrões analíticos: Solução estoque 500 mg/mL de cada padrão 

foi preparado em metanol e diluído para concentrações entre 0,15 mg/mL, 0,50 mg/mL, 1,00 

mg/mL, 2,50 mg/mL, 5,00 mg/mL e 7,50 mg/mL também com metanol para obter as 

respostas no UPLC-DAD e ensaios de adequabilidade, precisão, exatidão e linearidade de 

resposta. 

d)      Preparação: 1 mL do extrato da borra da própolis vermelha de Alagoas foi diluído com 

etanol para balão volumétrico de 10 mL (solução estoque), em seguida uma segunda diluição 

foi realizada a partir da solução estoque e transferindo-se para outro balão volumétrico de 

10mL e completando o volume com etanol, obtendo as concentrações de  200 µg/mL, 400 

µg/mL,  800 µg/mL e  1600 µg/mL para serem injetadas no UPLC-DAD. 

e)      Método de Ensaio de identificação dos isoflavonóides e flavonoides: UPLC-DAD 

a.       Coluna cromatográfica: C18 (150 x 4.6 mm; 5mm) Kinitex da phenomenex 

b.      Comprimento de onda máx: 249, 266, 275, 280, 289, 291, 366nm. 

Temperatura da coluna: 33°C 

c.       Fase móvel: água ultrapura: acetonitrila 
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d.      Modo Gradiente: 30% de água: 70% de acetonitrila no tempo 0 minutos e 

100 % de acetonitrila em 40 minutos. 

e.      Volume de injeção: 2 mL com sistema de autoinjeção. 

f.         Tempo de análise: 47 minutos 

 

Análise de fenóis do extrato da borra 

O método utilizado para o cálculo do teor de substâncias fenólicas totais baseia-se em 

uma reação de óxido-redução, na qual o íon fenolato é oxidado em meio alcalino, enquanto 

reduz o complexo fosfotúngstico-fosfomolíbdico no reagente para uma solução azul (o 

cromóforo), que absorve fortemente a 760 nm. O preparo do reagente de Folin-Denis é 

bastante simples e este é o método mais comumente utilizado para doseamento de fenóis 

totais (Waterman & Mole, 1994). 

Foram analisadas amostras com as concentrações de 25 µg/mL, 50 µg/mL e 60 µg/mL 

de extrato da borra e etanol. Para a análise, foi inserido em um balão volumétrico de 5 ml 250 

µL de Folin-Ciocolteau e  3 mL de água com agitação de 1 minuto. Posteriormente, foi 

utilizado 1 mL de solução de Na2CO3 a 15% em seguida foi feita agitação da solução por 30 

segundos. Por fim, completou-se o balão com água destilada e foi feita a agitação por mais 30 

segundos. As soluções foram transferidas para um tubo de ensaio e deixadas em ambiente 

escuro para reagir por 2 horas para em seguida ser realizada a leitura a 750nm no UV. 

 

5.2- Elaboração do filme 

 

Para a elaboração do material, foi utilizada uma adaptação da metodologia descrita por 

Dominguez-Martinez et al. (2017) substituindo a mucilagem por extrato de borra de própolis 

vermelha de Alagoas e por uma mistura de Tween 60® e borra de própolis vermelha de 

Alagoas. Foi utilizada a formulação de Dominguez-Martinez et al. (2017) que apresentou 

melhores propriedades físicas (C9-P1) e a partir desta foi feita a variação da quantidade de 

borra e a quantidade de quitosana, elaborando filmes com 1 g no total.  Foi elaborada uma 

solução dissolvendo 2 g de quitosana em pó com 200 mL de ácido acético a 1% de 

concentração. A solução foi deixada durante a noite em um agitador magnético para dissolver 

a quitosana. Em seguida, foi diluído o PVA em 5 mL de água destilada. Posteriormente, foi 
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feita a mistura da solução de quitosana com o PVA diluído. Foram elaborados dois tipos de 

filmes, utilizando o extrato da borra na concentração de 20 e 40% e dois tipos de filmes 

utilizando uma mistura de 1 g de borra e 2 mL de tween 60 na concentração de 20 e 40%. 

Tanto o extrato quanto a mistura de borra com tween 60 foram diluídos em 5 mL de etanol e 

misturados na solução de quitosana com PVA. Por fim, com auxílio de micropipeta foi 

inserido 110 µL de glicerol nas soluções previamente preparadas. Também foi elaborado um 

filme sem o coproduto. As misturas foram inseridas em placas petri de vidro de 10 cm de 

diâmetro e colocadas em estufa a 50°C por 24 h para secagem. Os filmes foram retirados da 

placa com auxílio de estilete, para em seguida serem rotulados e embalados em papel 

alumínio para proteção da luz até o momento de realizar as análises. 

Todos os filmes foram elaborados com 1 g de peso total. As concentrações dos 

componentes foram baseadas no trabalho de Dominguez-Martinez et al. (2017) e se 

encontram na Tabela 1 apresentada abaixo: 

 

Tabela 1: Composição das substâncias encontradas nos filmes em relação a peso 

COMPOSIÇÃO 

(%) 

SUBSTÂNCIA 

GLICEROL QUITOSANA PVA 

EXTRATO 

DE 

BORRA 

BORRA+ 

TWEEN 60 

20% extrato de borra 14 58 8 20 0 

40% extrato de borra 14 38 8 40 0 

20% borra e tween 60 14 58 8 0 20 

40% borra e tween 60 14 38 8 0 40 

0% de borra 14 78 8 0 0 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

5.3- Caracterização dos filmes 

 

Após o desenvolvimento do filme, foram realizadas análises físico-químicas e 

microbiológicas, objetivando comparar o comportamento dos filmes de acordo com as 

respectivas formulações utilizadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Determinação da espessura e densidade do filme 

Foi feita a determinação da espessura através da medição de amostras de diâmetro de 

1,5 cm em cinco pontos diferentes por meio do uso de um micrômetro. Foi feita a média de 

todas as leituras para assim encontrar a espessura do filme. Para a medição da densidade, foi 
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feita a pesagem das amostras e determinação da área e a partir dessas medidas, as densidades 

dos filmes foram calculadas a partir da equação: 

 

           
 

  ⁄   
              

                         
 

Estas análises foram realizadas no laboratório do departamento de Farmácia e 

Odontologia da Universidade Federal de Alagoas. 

 

Análise da superfície 

Foi realizado o estudo da microestrutura de fratura dos filmes de modo a observar a 

possível formação de poros que pode ser formado pelo método de casting quando a 

temperatura e pressão não são controladas. As amostras foram cortadas com auxílio de um 

perfurador e embaladas em papel alumínio para melhor preservação das amostras. Em 

seguida, os materiais foram cobertos com ouro por meio de pulverização catódica. Utilizou-se 

para a análise um Microscópio Eletrônico de Varredura da marca Tescan, modelo Veja 3, sob 

voltagem de aceleração de 20 kV,  localizado no laboratório da coordenação de Química do 

IFAL Campus Maceió. 

 

Análise de tração 

Para a analise de tração foi utilizado o equipamento OMT-100, produzido por Odeme 

Dental Research, em Luzerna, SC, Brazil. Foram cortadas amostras de filme com 1,5 cm de 

comprimento e largura máxima de 1 mm. Cada largura e espessura foram mensurados através 

de uso de micrômetro e anotados em tabela. As amostras foram inseridas no equipamento com 

velocidade da cruzeta de 1 mm/s. Os dados foram coletados e utilizados para determinar a 

resistência à tração. Os valores finais foram determinados em Mpa através da equação: 

     
 

 
        

Onde      é o valor de resistência a microtração em Mpa, F é a força aplicada no 

teste em kgf e A é a área da amostra testada em cm², determinada através da multiplicação da 

espessura com a largura. 

A análise foi realizada no departamento de Odontologia da Universidade Federal de 

Alagoas. 

Com os dados resultantes da análise foi realizada a análise estatística ANOVA com 

um fator através do software SPSS, versão 23. 
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Análise da capacidade de absorção de umidade 

 

A capacidade de absorção de umidade foi analisada por meio de forno ventilado onde 

as amostras de filme foram submetidas à secagem através de temperatura de 40 °C por 20 h. 

As amostras secas foram pesadas e imediatamente submersas em água purificada por 30 

minutos. Em seguida, foi retirado o excesso de água e as amostras foram pesadas novamente. 

O procedimento foi realizado em 1, 10, 40 e 100 min. 

Foram utilizadas para cada intervalo a seguinte equação: 

 

Capacidade de absorção de umidade = 
                                             

                     
 

 

As analises foram realizadas no laboratório de análises farmacêuticas da Universidade 

Federal de Alagoas. 

 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier  

A análise de FTIR foi realizada com o objetivo de examinar as possíveis interações 

entre os componentes dos filmes. Na análise foi utilizado o espectrofotômetro Shimadzu e 

FTIR – IRAffinity-1 - Shimadzu, com faixa de comprimento de onda entre 4000 a 500     , 

64 scans. Os espectros foram obtidos utilizando o ATR, colocando a amostra sobre o prisma 

do acessório e em seguida realizada a análise no equipamento em transmitância.  

 

Análise Térmica 

Foram realizadas as análises térmicas do filme sem borra e dos filmes carregados de 

borra adicionada com tween 60 e dos filmes carregados com extrato de borra utilizados nas 

formulações utilizando equipamento TGA-SHIMADZU, usando aproximadamente 5.5 mg ± 

0.25 mg de amostra. O peso inicial foi estabilizado a 27 °C e a curva de aquecimento foi de 

10°C/ min até 900 °C. O procedimento consumiu uma média de 1 hora e 30 minutos, além de 

30 minutos adicionais para resfriamento do aparelho. As curvas de termo decomposição 

foram analisadas em microcomputador acoplado ao equipamento, utilizando o programa TA-

60 WS (SHIMADZU). 
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Análise microbiológica 

 

Foram feitas análises microbiológicas para observar a capacidade de proteção 

alimentícia do filme biodegradável contra a proliferação de microorganismos. Foram 

realizados ensaios com a bactéria do tipo gram positiva Staphylococcus aureus. Foi feita a 

determinação do diâmetro de inibição dos filmes conforme realizado por Bodini (2011). A 

bactéria foi reativada em caldo BHI, a 37°C por 24 horas. Placas de ágar previamente 

preparadas foram inoculadas em superfície com S. aureus e discos dos filmes foram 

colocados sobre a superfície das placas, sendo as mesmas incubadas a 37°C por 24 horas. O 

diâmetro de inibição foi medido considerando-se o diâmetro dos filmes. As análises foram 

realizadas no laboratório da UNEAL em Arapiraca. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1- Composição química do coproduto 

6.1.1-Cinzas, Umidade e Lipídeos 

 

Os valores da composição química do coproduto do processamento de extrato de própolis 

vermelha de Alagoas em base seca estão representados na Tabela 2. Nessa tabela os resultados 

dos teores de umidade, cinzas e lipídios foram expressos em porcentagem com base na matéria 

seca. 

Tabela 2: Composição química da borra da própolis vermelha de Alagoas 

Parâmetros analisados 

Resultados em 

% (média) 

Cinzas 1,607±0,004 

Umidade 24,710±0,025 

Lipídeos 63,867±3,020 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Foram observadas algumas semelhanças dos valores obtidos para a composição 

química do subproduto da extração da própolis vermelha de Alagoas quando comparados com 

os valores encontrados na literatura para outros tipos de própolis.  

O teor de umidade encontrado foi de 24,71% que se assemelha ao valor encontrado 

para a borra de própolis verde brasileira apresentado em De Francisco et al. (2018), de 

32,44%. Possivelmente, esses altos valores de umidade no resíduo se deve a presença da água 

e álcool remanescentes do processo de extração.  

As cinzas representam a presença de substâncias residuais não voláteis, evidenciando 

os elementos minerais encontrados no resíduo em estudo. Para amostras de própolis in natura 

o limite máximo estabelecido em legislação é de 5% (De Melo, Matsuda & De Almeida-

Muradian, 2012). O resultado encontrado para cinzas na amostra foi de 1,61%, aproximando-

se de relatos anteriores de pesquisadores como De Francisco et al., (2018) que obtiveram teor 

de cinzas de 2,5% para a borra de própolis verde brasileira, semelhante a Silva et al. (2006) 

que encontraram valores de 1,13% a 1,70% em amostras de própolis in natura colhidas na 

cidade de Areia, no estado da Paraíba. 

As amostras de borra de própolis vermelha de Alagoas apresentaram 63,86% de 

lipídeos (Tabela 2) este valor se assemelha ao teor encontrado por De Francisco et al. (2018), 

que foi de 61,25%. É importante mencionar que o teor de lipídios tanto da própolis quanto do 
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coproduto pode ser muito variável de acordo com o período do ano em que o material é 

coletado, pois as abelhas podem incorporar mais cera na própolis durante o inverno, quando a 

selagem deve ser maior, ou quando as resinas são mais escassas ou difíceis de coletar. Assim, 

há uma grande variabilidade entre os resultados demostrados pela literatura. 

6.1.2- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência  

O método UPLC-DAD foi previamente validado e obteve-se boa linearidade, precisão 

e exatidão com valores de variabilidade menor que 10% (<10%).  Os dados de calibração são 

mostrados nos apêndices 1, 2, 3 e 4. A Figura 1 mostra o cromatograma do extrato comercial 

de própolis vermelha de Alagoas, elaborado por meio do uso de UPLC-DAD. Por meio deste 

é possível identificar os 7 isoflavonóides/flavonoides encontrados no produto, sendo: 1) 

Daidzeina; 2) Liquiritigenina; 3) Pinobanksina; 4) Isoliquiritigenina; 5) Formononetina; 6) 

pinocembrina; 7) Biochanina A. 

Figura 1: Identificação dos isoflavonóides/flavonóides da própolis vermelha de Alagoas 

usando UPLC-DAD 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

As tabelas 3 a 7 abaixo mostram os isoflavonóides/flavonoides encontrados no extrato 

comercial de própolis na concentração de 500 µg/mL e encontrados no extrato da borra de 

terceira extração na concentração de 200 µg/mL, 400 µg/mL, 800 µg/mL e 1600 µg/mL, com 

suas respectivas concentrações, tempos de retenção e comprimento de onda detectados no 

UPLC-DAD. 
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Tabela 3: Concentração dos flavonóides do extrato comercial da própolis vermelha de 

Alagoas a 500 µg/mL usando UPLC-DAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

 

Tabela 4: Concentração dos flavonóides do extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas 

a 200 µg/mL usando UPLC-DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 3,133 275 

Daidzeina 12.49 1,468 249 

Pinobanksina 15.28 0,396 289 

Isoliquiritigenina 16.73 3,653 366 

Formononetina 17.56 4,223 249 

Pinocembrina 22,12 0,161 289 

Biochanina A 22.47 0,196 260 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 - 275 

Daidzeina 12.49 - 249 

Pinobanksina 15.28 - 289 

Isoliquiritigenina 16.73 - 366 

Formononetina 17.56 - 249 

Pinocembrina - - 289 

Biochanina A 22.47 - 260 
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Tabela 5: Concentração dos flavonóides do extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas 

a 400 µg/mL usando UPLC-DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Tabela 6: Concentração dos flavonóides do extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas 

a 800 µg/mL usando UPLC-DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 0,113 275 

Daidzeina 12.49 - 249 

Pinobanksina 15.28 - 289 

Isoliquiritigenina 16.73 0,215 366 

Formononetina 17.56 0,355 249 

Pinocembrina - - 289 

Biochanina A 22.47 - 260 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 0,228 275 

Daidzeina 12.49 - 249 

Pinobanksina 15.28 - 289 

Isoliquiritigenina 16.73 0,438 366 

Formononetina 17.56 0,694 249 

Pinocembrina - - 289 

Biochanina A 22.47 - 260 
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Tabela 7: Concentração dos flavonóides do extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas 

a 1600 µg/mL usando UPLC-DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Estudos realizados por Daugsch et al. (2007), Basílio (2018) e Mergulhão et al. (2019) 

com extratos de própolis vermelha de Alagoas identificaram os seguintes flavonoides: 

Daidzeina, Pinobanksina, Isoliquiritigenina, Formononetina, Bolusontol, Biochanina A. 

Dentre os seis compostos estudados por Basílio (2018), 05 foram identificados no presente 

estudo com exceção apenas do Bolusontol que não foi analisado e da Pinocembrina e a 

Liquiritigenina que foram analisados neste estudo. 

Comparando com os valores apresentados na análise do extrato comercial a 500 

µg/mL observa-se que a concentração de Biochanina A é maior em 19% no extrato da borra 

na concentração de 1600 µg/mL. No entanto, observa-se que em flavonoides como a 

Liquiritigenina, Isoliquiritigenina e Formononetina existe a redução de aproximadamente 22, 

23 e 36%, respectivamente, da concentração encontrada no extrato da borra a 1600 µg/mL em 

comparação aos valores encontrados no extrato comercial a 500 µg/mL. Também é possível 

notar que mesmo em concentrações de 400 µg/mL, flavonóides como Liquiritigenina, 

Isoliquiritigenina e Formononetina são encontrados no extrato da borra, mostrando assim a 

presença de compostos bioativos da borra e o potencial antimicrobiano dos produtos 

desenvolvidos a partir do uso desse subproduto. 

 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 0,690 275 

Daidzeina 12.49 0,133 249 

Pinobanksina 15.28 0,076 289 

Isoliquiritigenina 16.73 0,851 366 

Formononetina 17.56 1,540 249 

Pinocembrina 22.12 - 289 

Biochanina A 22.47 0,235 260 
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6.1.3- Fenóis 

A Tabela 8 traz os resultados do ensaio espectrofotométrico realizado com o extrato da 

borra para determinação de seus teores de fenóis totais.  

 

Tabela 8: Resultados da análise de fenóis para o extrato da borra da própolis vermelha de 

Alagoas 

Quantificação da amostra   

Concentração da amostra 

(µg/mL) 
Média das absorbâncias 

Concentração de fenóis 

(µg/mL) 

% de fenóis na 

amostra 

60 0,549±0,0000 6,42689 10,7115 

50 0,302±0,0006 3,19843 6,39687 

25 0,169±0,0006 1,46084 5,84334 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

É importante mencionar que existe variação sazonal na quantidade de compostos 

fenólicos encontrada na própolis, onde em épocas chuvosas o número de espécies botânicas 

em estado vegetativo é superior quando comparado ao período seco (Basílio, 2018). 

Os fenóis são os principais compostos que promovem atividade antioxidante à 

própolis. Mello e Hubinger (2012) relatam que a própolis verde brasileira possui alta 

atividade antioxidante uma vez que apresenta altos níveis de fenóis. de Melo, Matsuda e 

Almeida-Muradian (2012) encontraram valor de 29,52% para fenóis da própolis da região 

nordeste do Brasil. 

Em um estudo elaborado com extratos alcóolicos de própolis vermelha de Alagoas, 

observou-se conteúdo médio de compostos fenólicos a 30,2% para extrato a concentração de 

25 µg/ml (Basílio, 2018). De acordo com a Tabela 8 é possível observar que o valor de fenóis 

encontrado na concentração de 25 µg/mL do extrato de borra é de aproximadamente 5,84%, 

indicando possível atividade antioxidante à esse subproduto. 

 

6.2- Caracterização dos filmes 

 

6.2.1- Aparência dos filmes 

Todos os filmes macroscopicamente ficaram sem bolhas e rachaduras, o que poderia 

influenciar nas propriedades mecânicas, térmicas e de permeabilidade. A respeito das 
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questões sensoriais alguns estudos mostraram alterações nas características dos filmes após a 

incorporação de própolis. 

Através da Figura 2 é possível observar que os filmes elaborados com tween 60 

apresentam aparência mais opaca e textura cerosa. Também é possível notar que a coloração 

dos filmes se torna mais escura e com menor transparência com o aumento da concentração 

de própolis, o mesmo foi observado por Siripatrawan e Vitchayakitti (2016) e Moreno et al. 

(2020) em filmes elaborados com quitosana e gelatina, respectivamente. Os filmes elaborados 

com extrato de borra têm a aparência mais límpida e menos impurezas, uma vez que existe a 

retirada destas durante a extração da borra. Tanto o filme elaborado com 20% de borra e 

tween 60 quanto o com 20% de extrato da borra possuem textura mais maleável, uma vez que 

o aumento da concentração de borra aumenta a rigidez dos filmes. 

 

Figura 2: Aparência dos filmes elaborados com borra de própolis vermelha de Alagoas 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

 

6.2.2- Propriedades mecânicas 

 

Materiais elaborados para embalagem alimentícia devem apresentar boa resistência e 

ao mesmo tempo ser flexível de forma que seja possível proteger os alimentos. Dessa forma, é 

necessário ter boa compatibilidade entre os polímeros e os aditivos utilizados na formulação 

do filme biodegradável ativo (Mali, Grossmann & Yasmashita, 2010), nesse caso, da borra 

com a quitosana.  

O resultado da análise de tração para os diferentes filmes biodegradáveis elaborados se 

encontram na Figura 3. É importante mencionar que os resultados apresentaram diferença 

média significativa no nível 0.05. Os resultados estatísticos da análise de tração se encontram 

na Tabela 9. 
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Figura 3: Resistência mecânica dos filmes elaborados com e sem borra de própolis vermelha 

de Alagoas 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

 

Tabela 9: Resultados estatísticos da análise de tração 

Material 
Resistencia 
Média (Mpa) 

Intervalo de confiança 
de 95% para média 

    
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

0% borra          19,2697 22,8474 

20% borra              17,0650 22,7984 

40% borra           12,7743 20,0079 

20% borra tween            9,1956 12,4943 

40% borra tween         4,6616 7,0570 

Valores de resistência seguidas de mesma letra pertencem ao mesmo grupo pelo teste Tukey 

(p>0,05) 

Fonte: elaborada pela autora, 2021 
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A força de tensão representa o máximo de força que o filme pode suportar diante de 

uma carga de tensão aplicada. As propriedades mecânicas dos filmes estão associadas com a 

interação intermolecular e intramolecular entre a quitosana e a borra ou extrato da borra. O 

filme elaborado com quitosana, sem borra, possuiu maior valor de resistência. A força de 

tensão diminuiu em 5,36% quando a concentração de extrato de borra aumentou de 0 para 

20% e em 17,76% quando aumentou de 20 para 40%. E a força de tensão diminuiu em 

48,52% quando a concentração de borra e Tween 60 aumentou de 0 para 20% e em 46,03% 

quando aumentou de 20 para 40%.  

Dessa forma, é possível notar que o aumento da concentração de extrato de borra de 

própolis assim como o aumento de borra e Tween 60 promovem uma diminuição na 

resistência do filme. Isso se deve ao fato que a borra tanto na forma de extrato quanto 

adicionada ao Tween 60 possui grande quantidade de lipídeos que exercem influência na 

matriz polimérica. De acordo com Yang e Paulson (2000), os lipídeos são incapazes de 

formar uma matriz coesa e contínua, dessa forma, a adição de borra promove 

descontinuidades estruturais tornando os filmes menos resistentes. Também é possível 

observar que os filmes elaborados com o extrato da borra apresentaram resistência à maiores 

valores de tensão em relação aos filmes elaborados com a borra e Tween 60, uma vez que 

durante o processo de extração da borra é removido grande parte da cera. 

Tal comportamento também foi observado por Siripatrawan e Vitchayakitti (2016) 

onde apesar de a incorporação do extrato de própolis em filmes elaborados com quitosana em 

concentrações de até 20% torná-los mais elásticos, com maior força de tensão e maior 

maleabilidade, percebeu-se que os valores diminuíram consideravelmente em filmes com 

incorporação de 20% própolis possivelmente devido à formação de componentes de própolis 

em excesso na matriz polimérica, levando a redução da flexibilidade dos filmes. Em um 

estudo com filmes alimentícios elaborados com PVA, amido, extrato de própolis e extrato de 

alecrim observou-se valores máximos de resistência à tração de 6,10 Mpa (Mustafa et al., 

2019). Em filmes também para uso alimentício produzidos com quitosana e extrato de 

própolis foram obtidos valores de 15 a 22 Mpa (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016). Correa-

Pacheco et al., (2019) realizou estudos com filmes elaborados com quitosana e extrato de 

própolis e observou alta resistência à tração com valor de 21,7 Mpa. Dessa forma, é possível 

notar que os filmes elaborados com borra de própolis vermelha de Alagoas apresentaram boa 

resistência mecânica. 
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6.2.3- Determinação da espessura e densidade dos filmes 

Os valores encontrados referentes às espessuras e densidades das diferentes 

formulações de filmes biodegradáveis encontram-se descritos na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Densidade e espessura dos filmes 

Filmes 

 

Espessura (µm) 

 

Densidade 

(g/mL) 

 

 

 

20% extrato de borra 0,131±0,001 777,94 
 40% extrato de borra 0,126±0,002 808,82 
 20% borra e tween 60 0,137±0,002 743,87 
 40% borra e tween 60 0,135±0,003 1090,40 
 0% de borra 0,117±0,000  919,42   

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

É possível observar que todos os filmes apresentam valores similares de espessura, 

não mostrando grande diferença entre os filmes com borra e sem borra. Nota-se também que 

os filmes com 40% de borra possuem maior densidade em comparação com os filmes com 

20% de borra. Isso se deve ao fato que a borra possui grande quantidade de cera em sua 

composição. Dessa forma, filmes com maior concentração de borra tanto na forma de extrato 

quanto na mistura com tween 60 apresentam maior quantidade de cera, a qual possui maior 

densidade em comparação com os outros componentes dos filmes. Além disso, o filme 

elaborado com 40% de borra adicionada ao tween 60 apresentou maior densidade pelo fato de 

ser o filme com maior quantidade de cera em sua composição visto que no processo de 

extração da borra ocorre a remoção de grande quantidade de cera. 
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6.2.4- Análise da superfície 

Os resultados da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) se encontram 

na Figura 4. 

 

Figura 4: Fotomicrografia da superfície dos filmes elaborados com borra sendo: 20% de borra 

adicionada ao tween 60 (A), 40% de borra adicionada ao tween 60 (B), 20% de extrato de 

borra (C), 40% de extrato de borra (D) e sem borra (E), obtidas por MEV com aumento de 

aproximadamente 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 
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Com base nas fotomicrografias obtidas em MEV os filmes exibiram estrutura 

compacta, densa, sem poros e sem falhas, sendo um forte indicativo que houve miscibilidade 

entre os polímeros utilizados na formação de filmes. Resultados similares foram obtidos por 

outros pesquisadores com filmes elaborados com coprodutos de própolis verde, gelatina e 

etilcelulose (Toledo et al., 2015) e filmes elaborados com PVA, amido, ácido bórico, 

antocianina e extrato de própolis (Mustafa et al., 2019). 

É possível notar que o filme sem borra apresentou superfície mais homogênea. Além 

disso, os filmes elaborados com borra e tween 60 apresentaram menos rugosidade do que os 

filmes feitos com extrato de borra. Também é possível observar que quanto maior a 

concentração de borra com tween 60 ou extrato de borra, menor a uniformidade da superfície. 

Isso se deve ao fato que existe dificuldade na dispersilibilidade da borra com Tween 

60/extrato da borra de própolis vermelha de Alagoas na matriz polimérica, visto que esta 

possui grande quantidade de lipídeos em sua composição. 

 

6.2.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier  

 

A análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier foi 

realizada para avaliar a interação molecular entre a matriz polimérica composta por quitosana 

e PVA e a borra de própolis vermelha de Alagoas através da medição da transmitância nos 

comprimentos de onda da faixa 4000 a 500. Para caracterizar a presença de grupos químicos 

nos filmes obtidos essa análise foi realizada usando o modo de ATR (reflexão total atenuada) 

uma vez que cada grupo absorve em frequências características de radiação na região 

infravermelha. O espectro de infravermelho dos filmes de quitosana, PVA e borra de própolis 

vermelha de Alagoas e suas respectivas blendas são ilustrados nas Figuras 5 e 6.  
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Figura 5: Espectros dos filmes elaborados sem borra e com extrato de borra a 20 e 40% 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Os espectros de FTIR dos filmes elaborados com extrato de borra de própolis 

vermelha a 20 e 40% e o espectro de extrato comercial de própolis vermelha apresentado no 

estudo de Basílio (2018) apresentam semelhanças em alguns comprimentos de onda. Observa-

se a presença em 2920     , de banda referente às ligações C-H. E de banda em 2300 

      evidência de banda correspondente à própolis vermelha, possivelmente referente ao 

extrato que ficou adsorvido na superfície. O mesmo foi observado em estudos de filmes 

elaborados com quitosana contendo extrato de própolis quando comparado aos filmes 

elaborados somente com quitosana (Siripatrawan e Vitchayakitti, 2016). Tal comportamento 

também é demonstrado na Figura 5 nos filmes elaborados com extrato de borra de própolis 

vermelha de Alagoas. 

Além disso, na faixa de comprimento de onda entre 3400 e 3200      nota-se a 

presença de grupos O-H, associado à presença de fenóis encontrados em filmes de quitosana 

adicionados de extrato da própolis (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016). O mesmo foi 

observado nos filmes elaborados com o extrato do coproduto em estudo.  
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Contudo, é possível observar que houve o desaparecimento das bandas em 1620, 1506 

e 1454      característicos de anel aromático pertencente aos flavonoides e compostos 

fenólicos do extrato de própolis vermelha (Alves et al., 2019) no espectro dos filmes 

elaborados com o extrato da borra a 20 e 40%, indicando que pode ter ocorrido 

encapsulamento do extrato da borra no sistema matricial. 

 

Figura 6: Espectros dos filmes elaborados sem borra e com borra e tween 60 a 20 e 40% 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Nota-se através da Figura 6 que os filmes elaborados com borra adicionada ao tween 

60 apresentaram espectros com bandas similares às do filme elaborado sem borra. Contudo, 

somente o espectro de FTIR do filme elaborado com borra adicionada ao tween 60 a 40% 

apresentou semelhanças com o espectro de extrato comercial de própolis vermelha 

apresentado no estudo de Basílio (2018). Neste filme, observa-se a presença de banda 

referente às ligações C-H em 2920      e de banda em 2300       correspondentes à 

presença própolis vermelha de Alagoas. 
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6.2.6- Atividade antimicrobiana 

 

Com o intuito de observar as propriedades antimicrobianas dos filmes biodegradáveis 

produzidos, foram conduzidas análises laboratoriais frente os microrganismos Syaphylococcus 

aureus. 

As concentrações testadas foram de 0% de borra e de 20 e 40% para os filmes 

elaborados com extrato de borra e com borra com tween 60. A análise foi realizada em 

triplicata e os resultados podem ser observados na Figura 7. 

 

Figura 7: Análise microbiológica dos filmes sendo: (A) 0% de borra, 20% e 40% de extrato de 

borra e (B) 20% e 40% de borra adicionada ao tween 60 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Diferente do encontrado nos estudos onde houve incorporação de extrato de própolis 

em filmes elaborados com gelatina (Bodini, 2011) e quitosana (Siripatrawan & Vitchayakitti, 

2016), os testes realizados com filmes elaborados com borra de própolis vermelha de Alagoas 

não demostraram atividade antibacteriana para S. aureus em todos os filmes estudados. Isso se 

deve ao encapsulamento da borra de própolis vermelha de Alagoas na forma de extrato ou 

adicionada ao tween 60 pelo sistema matricial, promovendo dificuldade na liberação dos 

compostos fenólicos encontrados nos filmes para o ambiente. 

6.2.7- Análise da capacidade de absorção de umidade 

 

Os resultados da análise de capacidade de absorção de umidade se encontram na 

Figura 8.  

  

A B 
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Figura 8: Resultados da análise de capacidade de absorção de umidade dos filmes 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Nota-se que os filmes com borra de própolis vermelha de Alagoas possuem menor 

capacidade de absorção de água em comparação com o filme sem borra. E que os filmes com 

maior a concentração de borra (40%) apresentam menor capacidade de absorção de água em 

comparação com os filmes a 20% de borra, também devido a maior quantidade de cera 

encontrada nestes filmes. Este comportamento também foi observado em outros estudos com 

filmes elaborados com quitosana e extrato de própolis (Siripatrawan & Vitchayakitti, 2016; 

Correa-Pacheco et al., 2019). Isso acontece pelo fato que a própolis causa uma redução nos 

espaços que eram ocupados pela água na matriz polimérica dos filmes e a forte ligação entre a 

matriz polimérica e os compostos fenólicos passam a limitar a passagem das moléculas de 

água gerando uma menor capacidade de absorção de água. Além disso, a natureza hidrofóbica 

da própolis também reduz a penetração de moléculas de água através do filme. 

Observou-se também que filmes elaborados com extrato de borra apresentaram 

maiores valores de capacidade de absorção de umidade em comparação aos filmes elaborados 

com a borra e tween 60. Isso se deve ao fato que os filmes elaborados com borra e tween 60 

apresentam mais cera que os demais em sua composição, o que dificulta a incorporação da 

água (Mustafa, et al., 2019). Dessa forma, os filmes elaborados com borra adicionada de 

tween 60 promovem melhor preservação dos alimentos uma vez que permitem uma menor 

absorção de água. 
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6.2.8- Análise Termogravimétrica 

 

As curvas termogravimétricas dos filmes de quitosana, PVA e borra de própolis 

vermelha de Alagoas são ilustradas nas Figuras 9 a 13. 

 

Figura 9: Curva termogravimétrica com as derivadas referente ao filme elaborado sem borra 

de própolis vermelha de Alagoas 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Figura 10: Curva termogravimétrica com as derivadas referente ao filme elaborado 20% borra 

de própolis vermelha de Alagoas adicionada ao tween 60 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 
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Figura 11: Curva termogravimétrica com as derivadas referente ao filme elaborado com 40% 

de borra de própolis vermelha de Alagoas adicionada ao tween 60  

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

 

Figura 12: Curva termogravimétrica com as derivadas referente ao filme elaborado com 20% 

de extrato de borra de própolis vermelha de Alagoas 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 
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Figura 13: Curva termogravimétrica com as derivadas referente ao filme elaborado com 40% 

de extrato de borra de própolis vermelha de Alagoas 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Por meio da análise termogravimétrica foi possível determinar o perfil de degradação e 

estabilidade térmica dos filmes. No qual podemos identificar eventos consecutivos de perda 

de massa em todas as amostras. Através dos gráficos apresentados nos apêndices 5 a 9 é 

possível notar que no intervalo de 20 a 110°C houve maior perda de massa no filme sem 

borra, uma vez que existe mais água em sua composição em comparação com os demais 

filmes. Na faixa de 210 a 400°C houve grande perda de massa em todos os filmes 

possivelmente devido à degradação dos compostos orgânicos. Na temperatura de 400 a 600 

°C percebe-se uma estabilização da perda de massa no filme com 0% de borra, uma vez que 

este não possui nenhum lipídeo em sua composição comparado aos demais filmes. A partir de 

600°C houve uma estabilização, não havendo perda de massa considerável em todos os 

filmes.  

De acordo com Toledo (2015), a incorporação de extrato de própolis promove 

aumento na estabilidade térmica dos filmes. O mesmo comportamento é observado na 

incorporação do extrato de borra de própolis vermelha. Estes filmes obtiveram um início de 

perda de massa em uma temperatura maior em relação ao filme sem borra e aos filmes 

elaborados com borra adicionada ao Tween 60, portanto, o processo de degradação dos filmes 

elaborados com extrato de borra se inicia em uma temperatura superior as demais, o que 

promove maior preservação de alimentos em temperaturas de até aproximadamente 200°C. 

É possível notar que o filme elaborado sem borra apresentou apenas 4 eventos 

térmicos, com perda de massa total na temperatura de aproximadamente 400°C. Já o filme 
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elaborado com 20% de borra adicionada ao tween 60 apresentou 5 eventos térmicos, com 

perda de massa total na temperatura de aproximadamente 500°C e os filmes elaborados com 

40% de borra adicionada ao tween 60, 20% e 40% de extrato de borra apresentaram 6 eventos 

térmicos, com perda de massa total na temperatura de aproximadamente 600°C. Mostrando 

assim que os filmes com borra de própolis vermelha de Alagoas apresentam maior 

estabilidade térmica. 
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7. CONCLUSÕES 
 

As análises de caracterização do resíduo mostram que a borra do processo de extração 

da própolis vermelha de Alagoas tem como base principal lipídeos que fornecem 

característica similar à cera. Além disso, conclui-se que existe a presença de isoflavonóides 

mesmo que em valores menores comparados ao encontrado no extrato alcóolico, mostrando 

assim o potencial antimicrobiano e antioxidante da borra da própolis vermelha de alagoas. 

Em relação às propriedades físicas, é possível concluir que os filmes elaborados com 

borra de própolis vermelha de Alagoas apresentaram bons resultados de resistência mecânica, 

capacidade de absorção de umidade e resistência térmica. Os filmes elaborados com extrato 

de borra apresentam aparência mais límpida, possuem maior resistência mecânica e térmica 

em comparação com os filmes desenvolvidos com a borra adicionada ao tween 60, uma vez 

que o processo de extração da borra remove impurezas que promovem descontinuidades na 

matriz polimérica. Contudo, foi possível notar que os filmes elaborados com a borra e tween 

60 apresentaram menores valores de capacidade de absorção de umidade, o que é interessante 

para o uso alimentício uma vez que promove maior impermeabilidade e proteção aos 

alimentos. Por fim, também se observou que houve melhor incorporação da borra de própolis 

nos filmes elaborados com 20% de borra, em comparação com os elaborados com 40%.  

Os filmes elaborados com o coproduto da extração da própolis vermelha de Alagoas 

não apresentaram atividade antimicrobiana frente os microrganismos Staphylococcus aureus 

possivelmente devido ao encapsulamento da borra na matriz polimérica e o aquecimento 

durante a elaboração dos filmes que pode ter reduzido a quantidade de compostos fenólicos, 

dificultando a liberação destes compostos para o ambiente. 

É possível concluir que a metodologia utilizada para o desenvolvimento dos filmes 

mostrou-se adequada uma vez que os filmes apresentaram características satisfatórias para uso 

em embalagens alimentícias. Sendo, portanto, recomendado em estudos posteriores a 

realização de análises de cor utilizando UV, teste sensorial para verificar possível variação de 

sabor, textura dos alimentos embalados e testes para identificar os tipos de alimentos em que 

os filmes promovem maior preservação.  
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9.  APÊNDICES 
 

Apêndice 1- Dados de precisão da curva de calibração dos 7 flavonóides presentes na própolis vermelha 

de Alagoas 

Concentração 1 2 3 4 5 6 7 

0,150 g/mL 0,163±0,40 - 0,165±2,65 - - 0,170±6,02 0,141±4,65 

0,500 g/mL 0,530±1,03 - 0,543±1,38 - - 0,515±0,47 0,515±0,80 

1,000 g/mL 0,988±0,41 0,970±0,53 1,018±0,69 0,975±1,03 0,978±0,71 0,947±0,77 0,993±0,12 

2,500 g/mL 2,518±4,94 2,460±0,05 - 2,386±0,58 2,400±5,07 2,516±0,61 - 

5,000 g/mL 5,233±0,29 4,786±0,26  4,688±0,12 4,786±0,27 - - 

7,500 g/mL - 7,654±0,864 - 7,740±0,409 7,672±0,004 - - 

1) Daidzeina; 2) Liquiritigenina; 3) Pinobanksina; 4) Isoliquiritigenina; 5) Formononetina; 6) 

pinocembrina; 7) Biochanina A 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Apêndice 2- Dados de exatidão da curva de calibração dos 7 flavonóides presentes na própolis vermelha 

de Alagoas 

Concentração 1 2 3 4 5 6 7 

0,150 g/mL 8,4252 - 9,9444   13,3919 -6,1582 

0,500 g/mL 6,1036 - 8,7107   3,1020 3,1418 

1,000 g/mL -1,1623 -3,0016 1,8103 -2,4659 -2,1824 -5,2190 -0,6460 

2,500 g/mL 0,7463 -1,6520  -4,5581 -4,0422 0,6605  

5,000 g/mL 4,6789 -4,2783  -6,2376 -4,2687   

7,500 g/mL - 2,0647  3,2068 2,2997   

1) Daidzeina; 2) Liquiritigenina; 3) Pinobanksina; 4) Isoliquiritigenina; 5) Formononetina; 6) 

Pinocembrina; 7) Biochanina A 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 
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Apêndice 3 – Curva de calibração dos padrões analíticos Daidzeina, Liquiritigenina, 

Pinobanksina e Isoliquiritigenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 
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10. ANEXOS 

Anexo 01 – Captura de tela do protocolo de submissão de registro de patente junto ao NIT do 

Ifal.  

 

 

 

Anexo 02 – Captura de tela de Informativo de Movimentação do Processo 

23041.007599/2022-45 para registro de patente.  
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1. DESCRIÇÃO 

A presente invenção trata-se da produção de filme para uso alimentício à base do 

coproduto da extração da própolis vermelha de alagoas, com intuito de promover a 

preservação de alimentos através da produção de um material biodegradável. Neste contexto, 

surgiu a ideia de se utilizar o coproduto da extração da própolis vermelha de Alagoas, 

atribuindo assim valor econômico e uma nova finalidade para este resíduo industrial.  

 

2. RELEVÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA 

Os aspectos de relevância social e econômica podem ser demonstrados pela utilização 

de um passivo ambiental, o resíduo da extração da própolis vermelha de Alagoas, como 

matéria-prima da produção de filmes para uso alimentício, atribuindo valor e finalidade 

técnica a esse material, possibilitando maior preservação de alimentos e melhor 

aproveitamento de resíduos sólidos, colaborando assim para o meio ambiente, uma vez que o 

material a ser produzido será biodegradável e feito a partir da reutilização de um coproduto de 

grande potencial antioxidante e antimicrobiano. 

 

3. ADERÊNCIA 

Com relação à aderência, o produto está em total consonância com a proposta da linha 

de pesquisa Tecnologias e Inovações Ambientais, uma vez que seu objetivo é testar materiais, 

inovar na forma de produção e gerar tecnologia, mediante a utilização de um subproduto da 

indústria nutracêutica, visando o uso responsável dos recursos naturais.  

 

4. IMPACTO 

O produto visa solucionar uma demanda ambiental em relação aos impactos 

ambientais acarretados pelos resíduos sólidos da indústria do setor nutracêutico. A 

comercialização de produtos nutracêuticos tem crescido bastante. Houve aumento no interesse 

do mercado nacional e internacional pelos produtos derivados da própolis vermelha de 

Alagoas, principalmente após o registro da Indicação Geográfica Manguezais de Alagoas 

BR/AL na forma de Denominação de Origem (Da Silva; Uchoa & Tonholo, 2016), uma vez 

que esta possui substâncias com propriedades medicinais tais como ação citotóxica, 

imunomodulatória, antiviral, antioxidante, antitumoral, antimicrobiana e anti-inflamatória 

dentre outras (Alencar et al., 2007; Bertotto, 2019). Dessa forma, este filme para embalagem 
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alimentícia tem grande perspectiva para comercialização, podendo ser explorado inicialmente 

através do mercado local e posteriormente no comércio online para todo o Brasil e demais 

países do mundo. 

Outro ponto importante é que os filmes plásticos têm sido amplamente utilizados para 

a proteção alimentícia, contudo seu uso tem promovido o aumento na quantidade de resíduos 

sólidos no meio ambiente, uma vez que estes possuem grande dificuldade de degradação e de 

serem reciclados. O filme desenvolvido é biodegradável, o que promove redução no uso e 

consequentemente no descarte de resíduos sólidos de difícil degradação para o meio ambiente.  

Além disso, a preservação de alimentos é de grande importância para a humanidade, 

uma vez que existe necessidade de evitar a deterioração dos alimentos e a redução da 

contaminação através de patógenos o que pode causar várias enfermidades. O uso de 

antioxidantes sintéticos em embalagens alimentícias tem grande potencial de causar sérios 

problemas de saúde como problemas nas enzimas hepáticas, surgimento de edemas hepáticos, 

podendo provocar carcinogênese (Bertotto, 2019). Dessa forma, existe grande demanda pelo 

desenvolvimento e utilização de embalagens naturais, uma vez que estas promoverão a 

preservação dos alimentos por mais tempo, contribuindo para a redução de seu desperdício. 

 

 

5. APLICABILIDADE 

O objetivo principal do produto técnico/tecnológico é apresentar uma metodologia 

para elaboração de filmes biodegradáveis à base do coproduto da extração da própolis 

vermelha de Alagoas, podendo assim ser replicada pelos geradores desse tipo de resíduo, 

dando assim não só um destino correto, mas também dando uma melhor utilidade e 

valorização desse resíduo.  

Esta pesquisa pode ainda ser utilizada como base para projetos em associações 

relacionadas à cadeia produtiva da própolis vermelha de Alagoas, através da qualificação dos 

produtores que realizam a extração de forma artesanal. Onde através da utilização do resíduo 

produzido por eles será possível a elaboração de filmes biodegradáveis, proporcionando assim 

maior proteção alimentícia, menor descarte de resíduos sólidos no meio ambiente gerando 

uma nova fonte de renda ou gerando uma nova renda pela venda deste resíduo. Outra 

aplicabilidade é a utilização pelas indústrias de extração de própolis vermelha de Alagoas que 

ao invés de destinarem esse resíduo para o aterro da cidade poderiam disponibilizar estes para 



6 

 

empresas que tenham interesse na fabricação do produto, ajudando assim a minimizar os 

impactos ambientais do descarte inadequado e até diminuir os custos com a adequada 

destinação desses resíduos. 

 

6. INOVAÇÃO 

A inovação do processo está na elaboração de filmes biodegradáveis desenvolvidos a 

partir de um resíduo pouco estudado e com característica antioxidante.  

A utilização de quitosana, álcool polivinílico, glicerol e o resíduo da extração da 

própolis vermelha de Alagoas proporciona a elaboração de filmes bastante resistentes, 

maleáveis e impermeáveis o que promove maior proteção alimentícia e melhor 

aproveitamento de resíduos sólidos. 

 

7. COMPLEXIBILIDADE 

Com relação ao nível de complexidade para elaboração do produto, pode-se considerar 

a necessidade de conhecimento quanto ao método Casting. Não sendo necessário aplicar 

normas específicas para a elaboração dos filmes. 

 

8. O PRODUTO 

A seguir serão apresentados os documentos necessários para reivindicação de patente. 

 

8.1 Formulário de Patente 

  

INFORMAÇÕES SOBRE A PATENTE 

1 - Título do Invento: 

Produção de filmes de revestimento alimentício à base do coproduto da extração da própolis 

vermelha de Alagoas 

 

2 - Palavras-chave técnicas relacionadas ao presente invento: 

 

PALAVRAS-CHAVES 

PORTUGUÊS INGLÊS 
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1. RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 1. AGRO-INDUSTRIAL WASTE  

2. PRÓPOLIS VERMELHA DE 

ALAGOAS  

2. RED PROPOLIS FROM 

ALAGOAS 

3. REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 3.   WASTE REUSE 

4. EMBALAGENS 

ALIMENTÍCIAS 

4. FOOD PACKAGING 

5. BIOPOLÍMEROS 5. BIOPOLYMERS 
 

3- Descreva objetivamente o campo de invenção: 

Filme para uso alimentício produzido com o coproduto da extração da própolis vermelha de 

Alagoas 

4 - Descrição detalhada do invento  

Esta pesquisa avaliou a viabilidade técnica da utilização do coproduto da extração da própolis 

vermelha de Alagoas para a elaboração de um filme biodegradável para uso alimentício. Para 

caracterização do resíduo foi caracterizado em teor de umidade, cinzas, lipídeos totais, além 

da identificação e teor dos isoflavonóides por meio de cromatografia líquida de alta 

performance e fenóis totais. Os filmes foram elaborados com quitosana, álcool polivinílico 

(PVA), glicerol e borra na forma de extrato ou adicionada ao Tween 60 e foram analisados 

por meio de determinação de espessura e densidade, análise de superfície por meio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), tração, capacidade de absorção de umidade, 

espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), análise térmica e 

microbiológica. 

Foi elaborada uma solução dissolvendo 2 g de quitosana em pó com 200 mL de ácido acético 

a 1% de concentração. A solução foi deixada durante a noite em um agitador magnético para 

dissolver a quitosana. Em seguida, foi diluído o PVA em 5 mL de água destilada. 

Posteriormente, foi feita a mistura da solução de quitosana com o PVA diluído. Foram 

elaborados dois tipos de filmes, utilizando o extrato da borra na concentração de 20 e 40% e 

dois tipos de filmes utilizando uma mistura de 1 g de borra e 2 mL de tween 60 na 

concentração de 20 e 40%. Tanto o extrato quanto a mistura de borra com tween 60 foram 

diluídos em 5 mL de etanol e misturados na solução de quitosana com PVA. Por fim, com 

auxílio de micropipeta foi inserido 110 µL de glicerol nas soluções previamente preparadas. 

Também foi elaborado um filme sem o coproduto. As misturas foram inseridas em placas 

petri de vidro de 10 cm de diâmetro e colocadas em estufa a 50°C por 24 h para secagem. Os 

filmes foram retirados da placa com auxílio de estilete, para em seguida serem rotulados e 
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embalados em papel alumínio para proteção da luz até o momento de realizar as análises. 

Todos os filmes foram elaborados com 1 g de peso total. As concentrações dos componentes 

se encontram na Tabela 1 apresentada abaixo: 

 

 

Tabela 11: Composição das substâncias encontradas nos filmes em relação a peso 

COMPOSIÇÃO 
(%) 

SUBSTÂNCIA 

GLICEROL QUITOSANA PVA 
EXTRATO 
DE BORRA 

BORRA+ 
TWEEN 60 

20% extrato de borra 14 58 8 20 0 

40% extrato de borra 14 38 8 40 0 

20% borra e tween 60 14 58 8 0 20 

40% borra e tween 60 14 38 8 0 40 

0% de borra 14 78 8 0 0 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Observou-se que os filmes elaborados com 20% de borra apresentaram superfície mais 

uniforme na microscopia, em comparação com os elaborados com 40%, pois o aumento da 

concentração da borra dificulta a dispersilibilidade desta na matriz polimérica.  

Foi comprovada a viabilidade técnica dos filmes elaborados com 20% de extrato de borra, 

pois apresentam aparência mais límpida, maior resistência mecânica e menores valores de 

capacidade de absorção de umidade em comparação com os filmes desenvolvidos com a 

borra adicionada ao Tween 60, uma vez que o processo de extração da borra remove 

impurezas que promovem descontinuidades na matriz polimérica. Sendo assim, tais filmes 

possuem potencial para o uso alimentício uma vez que promovem maior impermeabilidade, 

resistência e capacidade de proteção aos alimentos. 

 

  

5 - Diário de Laboratório: 

- Coleta do resíduo de extração da própolis vermelha de Alagoas na empresa Fernão Velho; 

- Extração do resíduo com álcool absoluto na proporção de 100g de borra para 250 mL de 
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álcool; 

- Concentração do resíduo através de uso de rotaevaporador; 

- Análises de teor de umidade, cinzas, lipídeos totais, fenóis e cromatografia líquida de alta 

eficiência da borra; 

- Determinação da metodologia a ser utilizada na elaboração dos filmes biodegradáveis a 

base de borra de própolis vermelha de Alagoas; 

- Produção dos filmes biodegradáveis utilizando extrato de borra e borra adicionada ao tween 

60 a 20 e 40%; 

- Análise da espessura e densidade dos filmes; 

- Análise da superfície através de microscopia eletrônica de varredura dos filmes; 

- Análise da resistência à tração dos filmes; 

- Análise da capacidade de absorção de umidade dos filmes; 

-Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier; 

-Análise térmica dos filmes; 

-Análise microbiológica dos filmes. 

6 - Detalhe a inovação do presente invento: (exemplo: através de desenho e/ou 

fluxograma) 

O filme biodegradável à base de borra será utilizado em embalagens de alimentos, 

funcionando como barreira física contra impurezas encontradas no ambiente onde estes 

produtos são armazenados e transportados. Como grande parte das substâncias encontradas 

na própolis vermelha de Alagoas permanece em seu resíduo (Toledo et al., 2015), o material 

também terá grande potencial de ação bactericida e fungicida, protegendo ainda mais os 

alimentos.  Também é importante enfatizar que para a elaboração do produto será utilizado 

um resíduo industrial e o material a ser produzido será biodegradável, o que promove redução 

no descarte de resíduos sólidos para o meio ambiente. 

Como pode ser observada na Figura 1, a inovação do presente invento está relacionada ao 

processo de produção dos filmes biodegradáveis a base de resíduo da extração da própolis 

vermelha de Alagoas. 
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Figura 1 – Fluxograma de produção dos filmes biodegradáveis a base de resíduo da extração da própolis 

vermelha de Alagoas 

 

Ciclo 1- análise do resíduo                             Ciclo 2- Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 - Problemas que o invento resolve: 

O uso de embalagens de difícil degradação promove o aumento na quantidade de resíduos no 

meio ambiente. O filme desenvolvido é biodegradável, o que promove redução no descarte de 

resíduos sólidos para o meio ambiente visto que existe maior facilidade na degradação deste 

quando descartado. Além disso, como grande parte das substâncias encontradas na própolis 

vermelha de Alagoas permanece em seu resíduo (Toledo et al., 2015), o material também tem 

ação antioxidante, protegendo ainda mais os alimentos.  Não menos importante, a 

incorporação do resíduo da própolis vermelha de Alagoas, dentro da própria cadeia geradora, 

retornando como matéria-prima ao processo produtivo, atribui valor e finalidade técnica a 

esse material, possibilitando redução do impacto ambiental, muitas vezes causado pela 

deposição inadequada desse resíduo. 

8 - Vantagens do invento  

- Reutilização de um resíduo industrial; 

- Agrega valor a cadeia produtiva da própolis vermelha de Alagoas; 

- O material desenvolvido é biodegradável, possuindo, portanto maior facilidade de 

degradação quando descartado; 

- Material com propriedade antioxidante, promovendo maior preservação dos alimentos; 

- Material de alta resistência a tração, gerando uma barreira física mais resistente entre os 

alimentos e os contaminantes;  

- Promove redução do impacto ambiental devido ao descarte de resíduos sólidos. 

9 - Desvantagens e/ou limitações do invento (se houver) 

- Alta demanda de energia elétrica durante a etapa de secagem; 

- Necessidade da utilização de aditivo plastificante. 

10 - Uso presente e futuro do invento: 

- Filme biodegradável para embalagem de queijos, carnes, frutas e verduras; 

-Filme biodegradável de uso doméstico para preservação alimentos. 

11 - Assinale, qual o estágio de desenvolvimento de seu invento com relação a 

comercialização? 
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12 - Tipo da invenção 

(  ) Processo 

(X) Produto 

(  ) Método 

(  ) Outro Qual?: ________________ 

 

BUSCA BIBLIOGRÁFICA 

N° Pergunta Sim Não  

1 Conhece outro invento com características similares?  X 

2 Você possui outra patente depositada/concedida de um invento 

similar? 

 X 

 

BUSCA PATENTÁRIA 

Foi feita alguma busca de patentes? Em caso positivo, informe as patentes similares 

encontradas, e o diferencial do seu invento em relação às patentes e anexos. 

Sim, fiz a pesquisa no site do INPI. Não foi encontrada nenhuma patente similar. 

EXPERIÊNCIA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Nº. Pergunta Sim Não  

1 A presente invenção já foi revelada em algum evento científico ou 

tecnológico? 

 X 

2 Esteve pessoalmente envolvido em outro processo de patente?  X 

3 Há alguma proteção de propriedade intelectual aplicada a esta  X 

TRL1 : Pesquisa básica -  princípios  básicos ou testes preliminares de ideias

TRL2: Pesquisa básica - conceitos de tecnologia ou aplicação formulado

TRL3: P&D iniciada - estudos analíticos e laboratoriais para validação da tecnologia

TRL4: Validação de componentes ou ensaio em ambiente de laboratório

TRL5: Validação de componentes ou ensaio em ambiente relevante (simulado)

TRL6: Modelo representativo do protótipo ou sistema é testado em um ambiente 

relevante ( simulado)

TRL7: Demonstação de protótipo ou sistema em ambiente operacional ( real)

TRL8: A tecnologia foi comprovada para o trabalho em sua forma final e sob condiçoes 

esperadas

TRL9: Aplicação real da tecnologia em sua forma final - pronta para comercialização

BÁSICA

Nível de Tecnologia

INTERMEDIÁRIA

AVANÇADA
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invenção? 

Obs.: Se a resposta para a pergunta nº 1 for afirmativa, anexe cópia do trabalho (Exemplo: 

Apresentação em conferências, publicações científicas em revistas, comunicações informais, 

normas). Se a resposta para a pergunta nº 2 ou 3 for afirmativa, anexe o documento de 

concessão/depósito 

APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

Nº. Pergunta Sim Não  

1 O presente invento já foi revelado ao setor produtivo?  X 

2 Foi demonstrado interesse comercial?  X 

Obs.: Se a resposta para a pergunta nº 1 for afirmativa, informe quando, onde, e que tipo de 

invento; Se a resposta para a pergunta nº 2 for afirmativa, informe nome, contato e telefone 

da empresa. 

 

FINANCIAMENTO DA PESQUISA 

13 - O projeto foi financiado?  (  ) sim  (X) não 

 

14 - Assinale o agente financiador do invento? 

(  ) CNPq   ( ) CAPES  (   )FINEP  (  ) FAPEAL  (   ) Empresa Qual? 

________________________ 

 

15 - Número do contrato (anexar cópia ou edital):  

16 - Contato no órgão: 

 

17 - O órgão financiador foi informado do invento?  

 

18 - Contrato via Fundação de Apoio (     ) sim      (  X  ) não 

 

19 - Teve suporte interno (Fomento Institucional para o desenvolvimento seja através 

de programa institucional ou do campus). 

Comtemplado com recurso do EDITAL Nº 15/PRPPI/IFAL, DE 02 DE AGOSTO DE 

2021 - APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

OFERTADOS PELO IFAL. 

20 - Foi assinado um Termo de Confidencialidade?  (  ) sim ( X ) não 
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

21 - Especifique áreas de aplicação que possam utilizar esta tecnologia. 

Esta tecnologia poderá ser aplicada em embalagens alimentícias, principalmente para 

queijos, carnes, frutas e verduras, ou no uso doméstico para preservação de alimentos. Esta 

pesquisa também possibilitará o desenvolvimento de outros biomateriais a partir do uso da 

borra da própolis vermelha de Alagoas, podendo também ser aplicada para o 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos relacionados à cicatrização, proteção da pele 

contra agentes contaminantes. 

 

22 - Dê sua opinião sobre a potencialidade de comercialização, incluindo sugestões a 

longo prazo 

Esta pesquisa pode ainda ser utilizada como base para projetos em associações 

relacionadas à cadeia produtiva da própolis vermelha de Alagoas, através da qualificação dos 

produtores que realizam a extração de forma artesanal. Onde através da utilização do resíduo 

produzido por eles será possível a elaboração de filmes biodegradáveis, proporcionando 

assim maior proteção alimentícia e com isso menor descarte de resíduos sólidos no meio 

ambiente. Outra aplicabilidade é a utilização pelas indústrias de extração de própolis 

vermelha de Alagoas que ao invés de destinarem esse resíduo para o aterro da cidade 

poderiam disponibilizar estes para empresas que tenham interesse na fabricação do produto, 

ajudando assim a minimizar os impactos ambientais do descarte inadequado e até diminuir os 

custos com a adequada destinação desses resíduos. 
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DADOS DE TODOS OS AUTORES 

23 – Coloque os dados de todos os autores 

 

Morgana Carine Santos de Lima, morganacarine@gmail.com 

 

André Suêldo Tavares de Lima, andre.sueldo@ifal.edu.br 

 

Ticiano Gomes do Nascimento, ticiano@icf.ufal.br 

 

Johnnatan Duarte de Freitas, johnnatan.duarte@ifal.edu.br 

 

Isabel Cristina Celerino de Moraes Porto, isabel.porto@foufal.ufal.br 

 

Jeniffer Mclaine Duarte de Freitas, mclaine.jeny@gmail.com 

 

Tatiane Luciano Balliano, tlb@qui.ufal.br 

 

Demetrius Pereira Morilla, Brasileiro Nato, demetrius.morilla@ifal.edu.br 

 

Alan John Duarte de Freitas, alan.freitas@ifal.edu.br 

 
 

 

Declaro (amos) que todas as informações acima descritas são verdadeiras e concordo 

(amos) que, em caso de ser efetivado o depósito do pedido de patente, assumo(imos) o 

compromisso de não divulgar os resultados obtidos, sem a prévia anuência do NIT/IFAL. 

  

Maceió, 27/02/2022 

 

(Assinatura de todos os inventores com carimbo de identificação) 
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8.2 Resumo da patente 

 

Patente de invenção para “PRODUÇÃO DE FILME DE USO ALIMENTÍCIO À BASE 

DO COPRODUTO DA EXTRAÇÃO DA PRÓPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS”. A 

presente invenção trata-se do processo de produção e composições de filmes de revestimento 

para uso alimentício através da utilização do coproduto da extração da própolis vermelha de 

Alagoas, com intuito de promover a preservação de alimentos através da produção de um 

material biodegradável. Esse resíduo tem como base cera e resinas o que confere barreira 

contra fotooxidação, prevenção contra perda de água em alimentos e proteção contra ação de 

fungos, o que promove grande potencial em usos para desenvolvimento de embalagens 

alimentícias. Durante o processo de extração, grande quantidade de substâncias não consegue 

ser totalmente extraída, permanecendo no resíduo. Dessa forma, tal subproduto possui alto 

potencial para elaboração de embalagens bioconservantes de alimentos, pois é portador de 

muitas substâncias biologicamente ativas contra bactérias e fungos, Além de reduzir a grande 

quantidade de resíduos sólidos pelas indústrias apícolas pelo reaproveitamento deste resíduo 

para a fabricação de novos produtos de embalagens biodegradável. Os filmes com teor de 

20% de extrato de coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas apresentaram 

aparência límpida, alta resistência mecânica, estabilidade térmica e superfície uniforme. 

Possuindo assim potencial para proteção alimentícia uma vez que promove impermeabilidade, 

resistência e proteção aos alimentos. 
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8.3 Relatório descritivo de patente 

 

Relatório descritivo da patente de invenção para “PRODUÇÃO DE FILMES DE 

REVESTIMENTO ALIMENTÍCIO À BASE DO COPRODUTO DA EXTRAÇÃO DA 

PRÓPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS”. 

 

Campo da invenção                                                  

1. A presente invenção trata-se do processo de produção de filmes de revestimento para 

uso alimentício à base do coproduto da extração da própolis vermelha de alagoas 

(CPEPV), com intuito de promover a preservação de alimentos através da produção 

de um material biodegradável. A invenção também diz respeito à composição de 

filmes de revestimento de produtos alimentício usando coproduto de extração da 

própolis vermelha de Alagoas com aplicabilidade nas áreas de segurança alimentar 

para preservar alimentos com filmes biodegradáveis para prevenção contra perda de 

água em alimentos e proteção contra ação de fungos. A presente invenção utiliza o 

reaproveitamento um resíduo industrial, o coproduto da extração da própolis 

vermelha de Alagoas, atribuindo valor e finalidade a esse material. Trata-se de um 

filme para preservação de alimentos que apresenta propriedades mecânicas adequadas 

para formação de filmes de revestimento e funcionando também como barreira física 

contra impurezas encontradas no ambiente onde estes produtos são armazenados e 

transportados. 

 

Problemas a serem resolvidos 

2. O produto visa solucionar uma demanda ambiental em relação aos impactos 

ambientais acarretados pelos resíduos sólidos da indústria do setor nutracêutico. A 

comercialização de produtos nutracêuticos tem crescido bastante. Houve aumento no 

interesse do mercado nacional e internacional pelos produtos derivados da própolis 

vermelha de Alagoas, principalmente após o registro da Indicação Geográfica 

Manguezais de Alagoas BR/AL na forma de Denominação de Origem (Da Silva, P. 

B. B.; Uchoa, S. B. B.; Tonholo, J. (2016). Mapeamento tecnológico da propólis 

vermelha de alagoas-PVA. Cadernos de Prospecção, 9(1), 30.), uma vez que esta 

possui substâncias com propriedades medicinais tais como ação citotóxica, 
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imunomodulatória, antiviral, antioxidante, antitumoral, antimicrobiana e anti-

inflamatória dentre outras (Alencar, S. M. et al. (2007). Chemical composition and 

biological activity of a new type of Brazilian propolis: red propolis. Journal of 

ethnopharmacology, 113(2), 278-283; Bertotto, C. (2019). Desenvolvimento de 

filmes biodegradáveis ativos contendo coprodutos da extração de própolis comercial 

e da indústria de suco de maçã. (Tese de Mestrado). Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Pato Branco). Dessa forma, este filme para embalagem 

alimentícia tem grande perspectiva para comercialização, podendo ser explorado 

inicialmente através do mercado local e posteriormente no comércio online para todo 

o Brasil e demais países do mundo. 

3. A preservação de alimentos é de grande importância para a humanidade, uma vez que 

existe necessidade de evitar a deterioração dos alimentos e a redução da 

contaminação através de patógenos o que pode causar várias enfermidades. O uso de 

antioxidantes sintéticos tem grande potencial de causar sérios problemas de saúde 

como problemas nas enzimas hepáticas, surgimento de edemas hepáticos, podendo 

provocar carcinogênese (Bertotto, C. (2019). Desenvolvimento de filmes 

biodegradáveis ativos contendo coprodutos da extração de própolis comercial e da 

indústria de suco de maçã. (Tese de Mestrado). Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Pato Branco). Dessa forma, existe grande demanda pelo 

desenvolvimento e utilização de embalagens naturais, uma vez que estas promoverão 

a preservação dos alimentos por mais tempo, contribuindo para a redução de seu 

desperdício. 

4. Outro ponto importante é que os filmes plásticos têm sido amplamente utilizados para 

a proteção alimentícia, contudo seu uso tem promovido o aumento na quantidade de 

resíduos sólidos no meio ambiente, uma vez que estes possuem grande dificuldade de 

degradação e de serem reciclados. O filme desenvolvido é biodegradável, o que 

promove redução no uso e consequentemente no descarte de resíduos sólidos de 

difícil degradação para o meio ambiente. 

 

Fundamentos da Invenção (Estado da técnica) 

5. A elaboração de filmes biodegradáveis utilizando extratos de própolis tem sido 

amplamente estudada.  Mascheroni et al. (2010) realizou estudos com filmes 

biodegradáveis incorporando própolis oriunda da Itália em acido polilático, 

polietilenoglicol e bentonita de cálcio e encontrou bons resultados para o uso em 
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embalagens alimentícias. Em outros estudos, realizados na Malásia, foram utilizados 

quitosana e extrato de propolis para desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e 

ativas, também apresentando boas propriedades (Ismail, M. I., Roslan, A., Saari, N. 

S., Hashim, K. H., & Kalamullah, M. R. (2017). Ethanolic extract of propolis for 

biodegradable films packaging enhanced with chitosan. In AIP Conference 

Proceedings, 1885(1), 020231). 

6. Pesquisas de Villalobos et al. (2017) realizou estudos que mostram a utilização de 

nanoparticulas de própolis como plastificante para filmes biodegradáveis de amido. O 

estudo mostra que a incorporação de própolis torna o filme mais impermeável e 

resistente (Villalobos, K., Rojas, H., González-Paz, R., Granados, D. B., González-

Masís, J., Baudrit, J. V., & Corrales-Ureña, Y. R. (2017). Production of starch 

films using propolis nanoparticles as novel bioplasticizer. Journal of Renewable 

Materials, 5(3-4), 189-198). Também foram realizados estudos de elaboração de 

filmes com amido de arroz e carboximetil- quitosana contendo extrato de própolis 

oriunda da Tailândia. No estudo observou-se uma melhora na flexibilidade e 

estabilidade térmica após a inserção da própolis na formulação. (Suriyatem, R., 

Auras, R. A., Rachtanapun, C., & Rachtanapun, P. (2018). Biodegradable rice 

starch/carboxymethyl chitosan films with added propolis extract for potential use as 

active food packaging. Polymers, 10(9), 954). 

7. Estudos também mostram a utilização de extrato de própolis italiana para 

desenvolvimento de filmes para tratamento de doenças bucais (Juliano, C., Pala, C. 

L., & Cossu, M. (2007). Preparation and characterisation of polymeric films 

containing propolis. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 17(3), 177-

182). 

8. Outros trabalhos utilizam extrato etanólico de própolis verde oriunda da região 

sudeste do Brasil como componente ativo em filmes de desintegração oral elaborados 

com colágeno hidrolisado (Borges, J. G., Tagliamento, M., Silva, A. G., Sobral, P. J. 

D. A., & De Carvalho, R. A. (2013). Development and characterization of orally-

disintegrating films for propolis delivery. Food Science and Technology, 33, 28-33). 

9. A própolis apresenta boas propriedades ativas para proteção de alimentos. Reis et al. 

(2017), testou o extrato do coproduto da própolis microencapsulado em hambúrgueres 

obtendo resultado positivo contra oxidação lipídica (Reis, A. S.; Diedricl, C.; Moura, 

C.; Pereira, D.; Almeida. J.F.; Silva, L. D.; Oviedo, M. S. V. P.; Tavares, R. A. W.; 

Carpes. S. T. (2017). Physico-chemical characteristics of microencapsulated 
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própolis co-product extract and its effect on storage stability of burger meat during 

storage at 15ºC. Food Science and Technology . 76, 306-313). 

10.  Mustafa et al. (2020) desenvolveu embalagens ativas feitas com o polímero 

biodegradável álcool polivinílico, ácido bórico, amido, própolis e antocianina, e 

encontrou bons resultados avaliando a capacidade de preservação de leite 

pasteurizado (Mustafa, P., Niazi, M. B., Jahan, Z., Samin, G., Hussain, A., Ahmed, 

T., & Naqvi, S. R. (2020). PVA/starch/propolis/anthocyanins rosemary extract 

composite films as active and intelligent food packaging materials. Journal of Food 

Safety, 40(1), e12725). 

11.  Correa-Pacheco et al. (2019) apresentou bons resultados utilizando filmes com 

nanopartículas de própolis e quitosana na preservação de morangos (Correa-Pacheco, 

Z. N., Bautista-Baños, S., de Lorena Ramos-García, M., del Carmen Martínez-

González, M., & Hernández-Romano, J. (2019). Physicochemical characterization 

and antimicrobial activity of edible propolis-chitosan nanoparticle films. Progress 

in Organic Coatings, 137, 105326). 

12.  Outros trabalhos mostram a elaboração de filmes utilizando extratos alcóolicos de 

própolis marrom para embalagens de salsicha (Safaei, M., & Azad, R. R. (2020). 

Preparation and characterization of poly-lactic acid based films containing propolis 

ethanolic extract to be used in dry meat sausage packaging. Journal of Food 

Science and Technology, 57(4), 1242-1250). 

13.  Toledo et al. (2015), desenvolveu e caracterizou filmes usando o extrato do 

coproduto descartado do preparo de extratos de própolis marrom esverdeada do 

noroeste do Paraná em formulações com gelatina e etilcelulose (Toledo, L. D. A. S. 

D., Bavato, M. I., Rosseto, H. C., Cortesi, R., & Bruschi, M. L. (2015). 

Pharmaceutical films made from the waste material from the preparation of 

propolis extracts: development and characterization. Brazilian Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 51(4), 847-859). 

14.  Bertotto (2019) realizou estudos relacionados ao desenvolvimento de filmes 

biodegradáveis ativos utilizando o coproduto da extração da própolis marrom 

esverdeada encontrada no Paraná e o coproduto da indústria de suco de maçã. As 

propriedades desse tipo de própolis são diferentes da própolis vermelha de Alagoas, o 

que mostra a necessidade de elaboração de estudos específicos com esse tipo de 

coproduto (Bertotto, C. (2019). Desenvolvimento de filmes biodegradáveis ativos 

contendo coprodutos da extração de própolis comercial e da indústria de suco de 
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maçã. (Tese de Mestrado). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato 

Branco). 

 

Breve descrição da invenção  

15. A presente invenção trata-se da produção de filmes de revestimento para uso 

alimentício à base do coproduto da extração da própolis vermelha de alagoas, com 

intuito de promover a preservação de alimentos através da produção de um material 

biodegradável. Neste contexto, surgiu a ideia de se utilizar ao mesmo tempo em que é 

reaproveitado um resíduo industrial o coproduto da extração da própolis vermelha de 

Alagoas, atribuindo valor e finalidade a esse material. 

16. Através do estudo, será feito o reaproveitamento de um resíduo produzido pelas 

indústrias e associações de produtores que realizam a extração da própolis vermelha 

de Alagoas para a elaboração de filmes biodegradáveis, proporcionando assim maior 

proteção alimentícia e com isso menor descarte de resíduos sólidos no meio ambiente. 

17. O coproduto da extração da Própolis Vermelha de Alagoas ((CPEPV)) tem como 

base cera e resinas o que confere barreira contra fotooxidação, prevenção contra perda 

de água em alimentos e proteção contra ação de fungos, o que promove grande 

potencial em usos para desenvolvimento de embalagens alimentícias. 

18. Durante o processo de extração, grande quantidade de substâncias não consegue ser 

totalmente extraída, permanecendo no resíduo (Bertotto, 2019). Dessa forma, tal 

subproduto possui alto potencial medicinal e alimentar, pois é portador de muitas 

substâncias biologicamente ativas. O produto desenvolvido tem grande potencial para 

ser utilizado em embalagens de alimentos, funcionando como barreira física contra 

impurezas encontradas no ambiente onde estes produtos são armazenados e 

transportados. 

19. O segundo aspecto da invenção consiste em demonstrar que o coproduto de extração 

apresenta as mesmas características químicas com presença de isoflavonóides da 

própolis vermelha de Alagoas usando HPLC-DAD. 

20. Os filmes foram analisados para avaliar as propriedades mecânicas e propriedades 

químicas, espectroscópicas, morfológicas e térmicas dos filmes de revestimento e 

podemos citar as técnicas de determinação de espessura e densidade, análise de 

superfície por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), tração, 

capacidade de absorção de umidade, espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), análise térmica. 
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Breve descrição das figuras e tabelas 

 

21. A Figura 1 apresenta o coproduto de extração da própolis vermelha (CPEPV) 

utilizado neste estudo, a borra da extração da própolis vermelha de Alagoas, coletada 

na empresa Fernão Velho. 

22. Na Figura 2 mostra o fluxograma dos procedimentos e análises realizadas com o 

(CPEPV).  

23. Na Figura 3 mostra o fluxograma das etapas de produção e análise dos filmes de 

revestimento com (CPEPV) biodegradáveis. 

24. A Figura 4 apresenta o perfil cromatográfico dos flavonoides presentes no Extrato da 

comercial da Própolis Vermelha de Alagoas Lote IG2021 (1) liquiritigenina, (2) 

daidzeina, (3) pinobaknsina, (4) isoliquiritigena, (5) formononetina, (6) pinocembrina 

(7) biochanina A.  

25. Na Figura 5 apresenta os filmes biodegradáveis elaborados com coproduto de 

extração da própolis vermelha de Alagoas (CPEPV). 

26. Figura 6 apresenta o resultado do ensaio de resistência mecânica dos filmes 

elaborados com coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas. 

27. Figura 7 apresenta o ensaio análise de capacidade de absorção de umidade dos filmes 

elaborados com coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas. 

28. Figura 8 apresenta as Fotomicrografias da superfície dos filmes de revestimento 

elaborados com coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas. Composição 

contendo 20% de borra adicionada ao Tween 60 (A), composição contendo 40% de 

borra adicionada ao Tween 60 (B), composição contendo 20% de extrato de CPEPV 

(C), composição contendo 40% de extrato de CPEPV (D) e composição placebo sem 

CPEPV (E) obtidas por MEV com aumento de aproximadamente 500x. 

29. Figura 9 apresenta os espectros FTIR dos filmes de revestimento elaborados com 

coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas adicionado ao tween 60 (A) e 

filmes de revestimento elaborados com extrato de coproduto de extração da própolis 

vermelha de Alagoas (B). 

30. Figura 10 apresenta as curvas termogravimétricas dos filmes de revestimento 

elaborados com coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas adicionado 

ao tween 60 (A) e filmes de revestimento elaborados com extrato de coproduto de 

extração da própolis vermelha de Alagoas (B). 
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Descrição detalhada da invenção 

 

- A Própolis Vermelha de Alagoas e seu coproduto de extração 

31. A presente invenção utilizou o coproduto da extração industrial da própolis vermelha 

de Alagoas.  Uma amostra de 2 Kg de coproduto de extração da Própolis Vermelha de 

Alagoas (BPVAL) recebida da empresa Fernão Velho em setembro de 2019, oriunda 

de um processo de produção de extrato comercial de própolis vermelha de Alagoas, 

Lote 07/2019. A empresa Fernão Velho adquiriu a matéria-prima própolis vermelha 

de Alagoas de um apiário localizado no município de Marechal Deodoro, Estado de 

Alagoas, Nordeste do Brasil. 

32. Nesta indústria, o produto de extração (1ª extração industrial) é utilizada na 

elaboração de outros produtos comerciais (extrato hidroalcóolico de própolis 

vermelha), resultando em um resíduo da 1 ª extração e ou de 2ª extração ou ainda a 

junção dos dois resíduos, uma borra de própolis vermelha ou ainda um resíduo 

secundário aqui chamado do “coproduto de extração da própolis vermelha de 

Alagoas (CPEPV)”, o qual é atualmente armazenado em recipientes plásticos 

objetivando seu posterior uso no desenvolvimento de outros produtos, como os filmes 

de revestimento. Desta forma, o coproduto de extração resultante da 2ª extração da 

própolis vermelha de Alagoas, aqui denominado coproduto de extração da própolis 

vermelha de Alagoas apresentado aqui nesta patente de invenção. 

 

- Caracterização do coproduto de extração de própolis vermelha (CPEPV) 

33. Foi realizada a caracterização do coproduto de extração da Própolis Vermelha de 

Alagoas através das análises de teor de umidade, cinzas, lipídeos, análise de fenóis 

totais e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Inicialmente, foi feita uma 

caracterização do resíduo do processo de extração da própolis vermelha de Alagoas. 

Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas: teor de umidade e cinzas 

realizadas nos laboratórios da Central Analítica; análise de lipídeos realizada no 

laboratório de Química, do Instituto Federal de Alagoas campus Maceió e 

Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) no laboratório de Análises 

Farmacêuticas da Universidade Federal de Alagoas. 
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- Teor de umidade 

34. Foi utilizada a técnica do Instituto Adolfo Lutz (1985), onde as amostras foram 

pesadas e em seguida dessecadas em estufa a 105°C durante 3 horas e a umidade foi 

determinada através da relação entre o peso de água evaporada e o peso da amostra. O 

ensaio foi realizado nos tempos 0, 40 e 100 minutos. 

 

- Teor de cinzas 

35. Foi adotada a técnica do Instituto Adolfo Lutz (1985), onde foi realizada a pesagem 

de 10 g do coproduto e aquecimento deste em mufla a 550 °C. A quantidade de cinzas 

foi determinada através da relação entre o peso de cinzas e o peso da amostra; 

 

- Teor de lipídeos totais 

36. Foi utilizado o método de Soxhlet que consiste em tratar a amostra com hexano para a 

extração do lipídeo, e por fim, o solvente foi recolhido através de rota-evaporação e o 

resíduo seco em estufa a 105°C para identificação da porcentagem de lipídeos 

encontrada no material. 

 

- Análise de Fenóis Totais 

37. O método utilizado para o cálculo do teor de substâncias fenólicas totais baseia-se em 

uma reação de óxido-redução, na qual o íon fenolato é oxidado em meio alcalino, 

enquanto reduz o complexo fosfotúngstico-fosfomolíbdico no reagente para uma 

solução azul (o cromóforo), que absorve fortemente a 760 nm. O preparo do reagente 

de Folin-Denis é bastante simples e este é o método mais comumente utilizado para 

doseamento de fenóis totais (Waterman & Mole, 1994). 

38. Foram analisadas amostras com as concentrações de 25 µg/mL, 50 µg/mL, 60 µg/mL 

e 75 µg/mL de extrato da borra e etanol. Para a análise, foi inserido em um balão 

volumétrico de 5 ml 250 µl de Folin-Ciocolteau e 3 ml de água com agitação de 1 

minuto. Posteriormente, foi utilizado 1 ml de solução de Na2CO3 a 15% em seguida 

foi feita agitação da solução por 30 segundos. Por fim, completou-se o balão com 

água destilada e foi feita a agitação por mais 30 segundos. As soluções foram 

transferidas para um tubo de ensaio e deixadas em ambiente escuro para reagir por 2 

horas para em seguida ser realizada a leitura a 750nm no UV. 
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- Cromatografia Líquida de Alta Performance (UPLC-UV) 

39. Análise de identificação e teor de isoflavonóides da borra da própolis vermelha de 

Alagoas por UPLC-DAD: a) Padrões analíticos utilizados: Usou-se 7 padrões 

analíticos da sigma-aldrich. Sendo eles: Daidzeína, Liquiritigenina, Pinobanksina, 

Isoliquiritigenina, formononetina, pinocembrina e biochanina A. b) Pesou-se 5mg de 

cada padrão e transferiu-se para balão volumétrico de 10 mL, solubilizando cada 

amostra com metanol grau HPLC. c) Curva de calibração dos padrões analíticos: 

Solução estoque 500 µg/mL de cada padrão foi preparado em metanol e diluído para 

concentrações entre 0,15 µg/mL, 0,50 µg/mL, 1,00 µg/mL, 2,50 µg/mL, 5,00 µg/mL 

e 7,50 µg/mL também com metanol para obter as respostas no UPLC-DAD e ensaios 

de adequabilidade, precisão, exatidão e linearidade de resposta. d) Preparação: 1mL 

do extrato da borra da própolis vermelha de Alagoas foi diluído com etanol para balão 

volumétrico de 10 mL (solução estoque), em seguida uma segunda diluição foi 

realizada a partir da solução estoque e transferindo-se para outro balão volumétrico de 

10mL e completando o volume com etanol, obtendo as concentrações de 200 µg/ml, 

400 µg/ml, 800 µg/ml e 1600 µg/ml para serem injetadas no UPLC-DAD. e) Método 

de Ensaio de identificação e quantificação dos isoflavonóides e flavonoides: UPLC-

DAD 1. Coluna cromatográfica: C18 (150 x 4.6 mm; 5mm) Kinitex da phenomenex; 

2. max: 249, 266, 275, 280, 289, 291, 366 nm. Temperatura da coluna: 33°C; 3. Fase 

móvel: água milliQ:acetonitrila; 4. Modo Gradiente: 30% de água: 70% de 

acetonitrila no tempo 0 minutos e 100 % de acetonitrila em 40 minutos. 5. Volume de 

injeção: 2 µL com sistema de autoinjeção. 6. Tempo de análise: 47 minutos. 

 

- Preparação das amostras para HPLC-DAD DO CPEPV 

40. A matéria-prima sólida CPEPV (100 mg) foi pesado em balança analítica e 

transferido para bécker e solubilizado com 10 mL de etanol absoluto com auxílio de 

ultrassom. Em seguida, foi transferido para balão volumétrico de 10 mL e aferiu-se o 

volume com etanol para obter concentração de 10 mg/mL (solução estoque). 

Alíquotas de 0,80 mL, 0,40 mL, 0,20 mL, 0,10 mL foram transferidas para balão 

volumétrico de 5 mL para obter concentrações do extrato de BPVAL de 1600 μg/mL, 

800 μg/mL, 400 μg/mL e 200 μg/mL. As amostras foram filtradas em unidade 

filtrante 0,22 µm, transferido para vial HPLC e injetado 2 µL no HPLC-DAD. 

41. Extrato de Própolis Vermelha Comercial IG2021 (contendo teor de 12% ou 120 

mg/mL) foi utilizado para avaliar o teor de isoflavonóides. Uma alíquota de 0,83 mL 
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foi transferido para balão de 10 mL e em seguida completado o volume com etanol 

96ºGL para obter concentração de 10.000 µg/mL (solução estoque). Em seguida, foi 

transferido uma alíquota de 0,5 mL da solução estoque para balão volumétrico de 10 

mL e completado o volume com etanol 96ºGL para obter concentração de 500 µg/mL 

que foi filtrado em unidade filtrante 0,22 µm, transferido para vial e injetado 2 µL no 

HPLC-UV.  

42. A determinação de flavonoides foi realizada por comparação do tempo de retenção 

com padrões analíticos usando as mesmas condições analíticas no mesmo dia de 

trabalho. Foram investigados os flavonóides: Daidzeína, liquiritigenina, pinobanksina, 

isoliquiritigenina, formononetina, pinocembrina e biochanina A. Estes compostos 

fenólicos foram identificados em todas as formulações a base da BPVAL estudadas, 

apresentando algumas diferenças relacionadas ao tempo de determinação e a 

concentração. 

43. O perfil cromatográfico dos flavonoides presentes no extrato da BPVAL nos 

comprimentos de onda de 281nm e 366 nm, sendo eles: liquiritigenina, (12,45 

minutos), daidzeína (12,75 minutos), pinobanksina (15,31 minutos), isoliquiritigenina 

(17,35 minutos) e formononetina (18,18 minutos), pinocembrina (22,5 minutos) e 

Biochanin A (23,5 minutos). Foi possível separar em especial o composto fenólico 

isoliquiritigenina (17,35 minutos) em 366 nm. 

 

- Preparação dos Filmes de Revestimento contendo coproduto de extração da 

própolis vermelha de Alagoas 

44. Para a elaboração do material, foi utilizado os seguintes reagentes: 1) o coproduto da 

extração de própolis vermelha de Alagoas; 2) Álcool polivinílico (PVA), 3) Tween 

60®; 4) Etanol 96ºGL; 5) Quitosana grau farmacêutico; 6) Glicerol 7) ácido acético 

8) água destilada.  

45. Foram elaborados filmes com 1 g no total. 

46. As composições estão listadas na tabela 1. 
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Tabela 12: composição das substâncias encontradas nos filmes em relação a peso 

 

 

 

 

 

 

47. O coproduto de extração de própolis vermelha de Alagoas (CPEPV) foi extraído em 

álcool absoluto, utilizando 100 g de borra para 250 ml de álcool absoluto realizando 2 

extrações após intervalo de 48 hs para cada extração. Em seguida foi feita a 

concentração utilizando rotaevaporador. Por fim, foi utilizado 0,2 ou 0,4 g de extrato 

de borra (composições C1 e C2).  Para as outras duas formulações utilizou-se uma 

mistura de 1 g de borra com 2 ml de tween 60. Em seguida utilizou-se 0,2 ou 0,4 g 

dessa mistura (composições C3 e C4). A composição C5 foi preparado o biofilme 

sem presença de CPEPV. 

48. Foi preparado um gel de quitosana dissolvendo 2 g de quitosana em pó com 200 ml 

de ácido acético a 1% de concentração. A solução foi deixada durante a noite em um 

agitador magnético para dissolver a quitosana em meio ácido. Em seguida, foi diluído 

0,08 g de Álcool polivinílico (PVA) em 5 ml de água destilada. Posteriormente, foi 

feita a mistura do gel de quitosana contendo o CPEPV com o PVA diluído. 

49. Foram elaborados dois tipos de filmes utilizando o extrato alcóolico de CPEPV 

(composições C1 e C2) na concentração de 20 e 40% e dois tipos de filmes utilizando 

uma mistura de 1 g de CPEPV e 2 mL de Tween 60 na concentração de 20 e 40% 

(composições C3 e C4). Tanto o extrato hidroalcóolico de CPEPV quanto a mistura 

da própria CPEPV com Tween 60 foram diluídos em 5 ml de etanol e misturados na 

solução de quitosana com PVA. 

50. Por fim, com auxílio de micropipeta foi inserido 110 µL de glicerol nas soluções 

previamente preparadas. Também foi elaborado um filme sem o coproduto. 

51. As misturas foram inseridas em placas petri de vidro e colocadas em estufa a 50°C 

por 24 h para polimerização e formação de filme de revestimento durante o processo 

de secagem. 

COMPOSIÇÃO 

(%) 

SUBSTÂNCIA 

GLICEROL QUITOSANA PVA CPEPV CPEPV + 

TWEEN 60 

(1:2 m/V) 

C1 14 58 8 20 0 

C2 14 38 8 40 0 

C3 14 58 8 0 20 

C4 14 38 8 0 40 

C5 14 78 8 0 0 
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52. Os filmes foram retirados da placa com auxílio de estilete, para em seguida serem 

rotulados e embalados em papel alumínio para proteção da luz até o momento de 

realizar as análises ou submetidos à caracterização. 

 

- Caracterização dos Filmes de Revestimento contendo CPEPV 

- Determinação da espessura e densidade dos Filmes de Revestimento contendo 

CPEPV 

 

53. Estas análises foram realizadas na UFAL nos laboratórios da Faculdade de 

Odontologia e de Farmácia. A determinação da espessura foi realizada através da 

medição de amostras de diâmetro de 1,5 cm em cinco pontos diferentes por meio do 

uso de um micrômetro. Para a medição da densidade, foi feita a pesagem das 

amostras e determinação da área e a partir dessas medidas, as densidades dos filmes 

foram calculadas a partir da equação: 

           
 

  ⁄   
              

                         
 

 

- Análise da capacidade de absorção de umidade dos Filmes de revestimento 

contendo CPEPV 

54. As analises foram realizadas no laboratório de análises farmacêuticas do da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal de Alagoas. A capacidade de absorção de 

umidade foi analisada por meio de forno ventilado onde as amostras de filme foram 

submetidas à secagem através de temperatura de 40 °C por 20 h. As amostras secas 

foram pesadas e imediatamente submersas em água purificada. Em seguida, foi 

retirado o excesso de água e as amostras foram pesadas novamente. Foram realizadas 

repetições do procedimento em 1, 10, 40 e 100 min. Foram utilizadas para cada 

intervalo a seguinte equação: 

Capacidade de absorção de umidade = 
                                             

                     
 

 

- Análise de tração dos Filmes de Revestimento contendo CPEPV 

55. Esta análise foi realizada na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Alagoas. Para a análise de tração foi utilizado o equipamento OMT-100, produzido 

por Odeme Dental Research, em Luzerna, SC, Brazil. Foram cortadas amostras de 
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filme com 1,5 cm de comprimento e largura máxima de 1 mm. Cada largura e 

espessura foram mensurados através de uso de micrômetro e anotados em tabela. As 

amostras foram inseridas no equipamento com velocidade da cruzeta de 1 mm/s. Os 

dados foram coletados e utilizados para determinar a resistência à tração. Os valores 

finais foram determinados em Mpa através da equação: 

     
 

 
        

 

56. Onde μTBS é o valor de resistência a microtração em Mpa, F é a força aplicada no 

teste em KgF e A é a área da amostra testada em cm², determinada através da 

multiplicação da espessura com a largura. 

 

- Análise da superfície usando Microscopia Eletrônica de Varredura dos Filmes 

de Revestimento contendo CPEPV 

57. As amostras foram cortadas com auxílio de cortador manual e embaladas em papel 

alumínio para melhor preservação das amostras. Em seguida, os materiais foram 

cobertos com ouro por meio de pulverização catódica. Utilizou-se para a análise um 

Microscópio Eletrônico de Varredura da marca ZEISS modelo EVO-50, sob voltagem 

de aceleração de 20 kV,  localizado no laboratório do departamento de Química do 

IFAL, Campus Maceió. 

 

- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

58. Na análise foi utilizado o espectrofotômetro Shimadzu e FTIR – IRAffinity-1 - 

Shimadzu, com faixa de comprimento de onda entre 4000 a 600 cm-¹, 64 scans. Os 

espectros foram obtidos utilizando o ATR, colocando a amostra sobre o prisma do 

acessório e em seguida realizada a análise no equipamento em transmitância. 

 

- Análise Térmica 

59. Foram realizadas as análises térmicas do filme sem borra e dos filmes carregados de 

borra adicionada com tween 60 e dos filmes carregados com extrato de Borra 

utilizados nas formulações utilizando equipamento TGA-SHIMADZU, usando 

aproximadamente 5.5 mg ± 0.25 mg de amostra. O peso inicial foi estabilizado a 27 

°C e a curva de aquecimento foi de 10°C/ min até 900 °C. O procedimento consumiu 

uma média de 1 hora e 30 minutos, além de 30 minutos adicionais para resfriamento 
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do aparelho. As curvas de termo decomposição foram analisadas em 

microcomputador acoplado ao equipamento, utilizando o programa TA-60 WS 

(SHIMADZU). 

 

EXEMPLOS 

-Exemplo 1 

60. Tabela 2: composição química do coproduto da extração da própolis vermelha de 

Alagoas. 

Parâmetros analisados Resultados em % (média) 

Cinzas 1,607±0,004 

Umidade 24,710±0,025 

Lipídeos 63,867±3,020 

 

- Exemplo 2 

61. Tabela 3. Análise de fenóis para o coproduto de extração da própolis vermelha de 

Alagoas. 

 

Quantificação da amostra   

Concentração da 

amostra (µg/mL) 

Média das 

absorbâncias 

Concentração de 

fenóis (µg/mL) 

% de fenóis 

na amostra 

60 0,549±0,0000 6,42689 10,7115 

50 0,302±0,0006 3,19843 6,39687 

25 0,169±0,0006 1,46084 5,84334 

 

- Exemplo 3 - HPLC-DAD DO CPEPV 

62. Tabela 4. Determinação dos isoflavonóides do Extrato de Própolis Vermelha 

Comercial IG 2021 na concentração do extrato de 500 µg/mL 
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63. Tabela 5. Determinação dos isoflavonóides no Extrato do coproduto de extração da 

Própolis Vermelha de Alagoas na concentração de 1600 µg/mL 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

-Exemplo 4 - Determinação da espessura e densidade dos Filmes de Revestimento 

contendo CPEPV 

 

Marcador Tempo de Retenção (min) Concentração (µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 3,133 275 

Daidzeina 12.49 1,468 249 

Pinobanksina 15.28 0,396 289 

Isoliquiritigenina 16.73 3,653 366 

Formononetina 17.56 4,223 249 

Pinocembrina 22,12 0,161 289 

Biochanina A 22.47 0,196 260 

Marcador Tempo de Retenção (min) 

Concentração 

(µg/mL) λ (nm) 

Liquiritigenina 12.05 0,690 275 

Daidzeina 12.49 0,133 249 

Pinobanksina 15.28 0,076 289 

Isoliquiritigenina 16.73 0,851 366 

Formononetina 17.56 1,540 249 

Pinocembrina 22,12 - 289 

Biochanina A 22.47 0,235 260 
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64. Tabela 10. Ensaios de espessura e densidade dos filmes de Revestimento contendo 

CPEPV 

Filmes de revestimento CPEPV Espessura (µm) Densidade (g/mL) 

20% extrato de borra 0,131 777,94 

40% extrato de borra 0,126 808,82 

20% borra e tween 60 0,137 743,87 

40% borra e tween 60 0,135 1090,40 

0% de borra 0,117  919,42 

 

Vantagens e benefícios 

 

65. O produto visa solucionar uma demanda ambiental em relação aos impactos 

ambientais acarretados pelos resíduos sólidos da indústria do setor nutracêutico. 

66. Este estudo demonstrou a viabilidade técnica da incorporação do subproduto da 

indústria da extração da própolis vermelha de Alagoas no desenvolvimento de filmes 

biodegradáveis para uso alimentício. A principal vantagem do produto é a utilização 

de um passivo ambiental, o resíduo da extração da própolis vermelha de Alagoas, 

como matéria-prima da produção de filmes para uso alimentício, atribuindo valor e 

finalidade técnica a esse material e menor descarte inadequado de resíduos sólidos 

para o meio ambiente, uma vez que o material a ser produzido será biodegradável e 

feito a partir da reutilização de um resíduo de grande potencial antioxidante. 

67. O produto visa solucionar uma demanda ambiental em relação aos impactos 

ambientais acarretados pelos resíduos sólidos da indústria do setor nutracêutico. A 

comercialização de produtos nutracêuticos tem crescido bastante. Houve aumento no 

interesse do mercado nacional e internacional pelos produtos derivados da própolis 

vermelha de Alagoas, principalmente após o registro da Indicação Geográfica 

Manguezais de Alagoas BR/AL na forma de Denominação de Origem (Da Silva, P. 

B. B.; Uchoa, S. B. B.; Tonholo, J. (2016). Mapeamento tecnológico da propólis 

vermelha de alagoas-PVA. Cadernos de Prospecção, 9(1), 30.), uma vez que esta 

possui substâncias com propriedades medicinais tais como ação citotóxica, 

imunomodulatória, antiviral, antioxidante, antitumoral, antimicrobiana e anti-

inflamatória dentre outras (Alencar, S. M. et al. (2007). Chemical composition and 
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biological activity of a new type of Brazilian propolis: red propolis. Journal of 

ethnopharmacology, 113(2), 278-283.). Dessa forma, este filme para embalagem 

alimentícia tem grande perspectiva para comercialização, podendo ser explorado 

inicialmente através do mercado local e posteriormente no comércio online para todo 

o Brasil e demais países do mundo. 

68. A preservação de alimentos é de grande importância para a humanidade, uma vez que 

existe necessidade de evitar a deterioração dos alimentos e a redução da 

contaminação através de patógenos o que pode causar várias enfermidades. O uso de 

antioxidantes sintéticos tem grande potencial de causar sérios problemas de saúde 

como problemas nas enzimas hepáticas, surgimento de edemas hepáticos, podendo 

provocar carcinogênese (Bertotto, 2019). Dessa forma, existe grande demanda pelo 

desenvolvimento e utilização de embalagens naturais, uma vez que estas promoverão 

a preservação dos alimentos por mais tempo, contribuindo para a redução de seu 

desperdício. 

69. Filmes elaborados com coproduto de extração de própolis vermelha de Alagoas 

(CPEPV) apresentaram boa resistência mecânica e menores valores de capacidade de 

absorção de umidade em comparação aos filmes elaborados com a (CPEPV) e Tween 

60, visto que apresentam mais cera que os demais em sua composição, o que dificulta 

a incorporação da água. O que é interessante para o uso alimentício uma vez que 

promove maior impermeabilidade e proteção aos alimentos. 

70. Filmes elaborados com coproduto de extração de própolis vermelha de Alagoas 

utilizando percentagens entre 20-40% apresenta boa incorporação nos filmes de 

revestimentos, e preferencialmente nas composições contendo menores percentagens 

do coproduto de extração de própolis vermelha. 

71. A inovação do processo está na elaboração de filmes biodegradáveis desenvolvidos a 

partir de um resíduo pouco estudado (coproduto de extração da própolis vermelha de 

Alagoas) com característica conservante de alimentos utilizando o “método casting” 

para elaboração dos filmes de revestimento.  

72. A utilização de quitosana, álcool polivinílico, glicerol e o resíduo da extração da 

própolis vermelha de Alagoas proporciona a elaboração de filmes bastante resistentes, 

maleáveis e impermeáveis o que promove maior proteção alimentícia e menor 

descarte de resíduos sólidos no meio ambiente. 
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Reivindicações da patente 

 

“PRODUÇÃO DE FILME DE USO ALIMENTÍCIO À BASE DO COPRODUTO DA 

EXTRAÇÃO DA PRÓPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS”.  

1. Filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis vermelha caracterizado 

por compreender princípios ativos derivados da própolis vermelha; 

2. Filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis vermelha, conforme a 

reivindicação 1, caracterizado por os princípios ativos serem derivados de extratos de própolis 

vermelha sendo eles: liquiritigenina, daidzeina, pinobanksina, isoliquiritigenina, 

formononetina e biochanina A;  

3. Filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis vermelha, conforme 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender: 

a) Coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas proveniente dos resíduos 

industriais da preparação de extratos comerciais de própolis vermelha dos manguezais de 

Alagoas em proporção entre 2 a 60%, preferencialmente entre 10 e 50% e mais 

preferencialmente entre 20 e 40%;  

b)Quitosana em proporção entre 10 e 90%, preferencialmente entre 20 e 80%, e mais 

preferencialmente entre 38 e 78%;  

c) Álcool polivinílico (PVA) com função plastificante em proporção entre 1 e 30%, 

preferencialmente entre 6 e 10% e mais preferencialmente 7.5 e 8.5%; 

d) Glicerol em proporção entre 1 e 30%, preferencialmente entre 6 e 18% e mais 

preferencialmente 13 e 15%; 

e) Tween 60 em proporção entre 1 e 50%, preferencialmente entre 5 e 30% e mais 

preferencialmente 10 e 20%; 

4. Processo de obtenção filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis 

vermelha, conforme reivindicação 3, caracterizado pelo fato de, na etapa a) o coproduto de 

extração apresenta alto teor de lipídeos e fenóis totais; 
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5. Processo de obtenção filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis 

vermelha, conforme reivindicação 3, caracterizado pelo fato de, na etapa a) o coproduto de 

extração apresenta isoflavonóides identificados por HPLC-UV como sendo: liquiritigenina, 

daidzeina, pinobanksina, isoliquiritigenina, formononetina e biochanina A; 

6. Processo de obtenção filmes de revestimento contendo coproduto de extração de própolis 

vermelha, conforme reivindicação 3, caracterizado pelo fato de envolver as seguintes etapas: 

a) Dissolução do coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas em Tween 60 na 

proporção de 1:2 (m:V (Composições C3 e C4) ou adição de etanol 5mL seguido por 

aquecimento em banho maria entre 50 e 60ºC para formação de um extrato alcoólico de 

CPEPV (Composições C1 e C2);  

b) Dissolução de 2% quitosana em ácido acético diluído a 1%; 

c) Dissolução do álcool polivinílico (PVA) é água destilada; 

d) Adição da quitosana ao coproduto de extração da própolis vermelha de Alagoas com 

agitação constante; 

e) Adição de álcool polivinílico (PVA) a mistura anterior obtida em d); 

f) Adição de glicerol a mistura anterior obtida em e); 

g) Polimerização do filme de revestimento contendo coproduto de extração da própolis 

vermelha de Alagoas usando estuda a 50 ºC por 24 horas; 

h) Os filmes de revestimento contendo CPEPV foram caracterizados por ensaios: espessura e 

densidade, ensaio mecânico de resistência à tração, capacidade de absorção de água, por 

MEV, FTIR e Análise térmica. 

7. Processo de caracterização dos filmes de revestimento contendo coproduto de extração de 

própolis vermelha, conforme reivindicações 3 e 6, caracterizado por apresentar baixa 

permeabilidade a água; 
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8. Processo de caracterização dos filmes de revestimento contendo coproduto de extração de 

própolis vermelha, conforme reivindicação 6 etapa h), caracterizado por apresentar resistência 

a tração suficiente para tornar o filme de revestimento maleável e flexível; 

9. Processo de caracterização dos filmes de revestimento contendo coproduto de extração de 

própolis vermelha, conforme reivindicação 6 etapa h), caracterizado por matriz polimérica 

apresentar alta estabilidade térmica sem decomposição a baixas temperatura quando analisado 

por análise térmica; 

10. Processo de caracterização dos filmes de revestimento contendo coproduto de extração de 

própolis vermelha, conforme reivindicação 6 etapa h), caracterizado por matriz polimérica 

compatível com o CPEPV observado na análise FTIR e filmes lisos sem falhas e com boa 

miscibilidade entre os componentes demonstrado por análise MEV. 
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Figuras e Tabelas 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


