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RESUMO

Atendendo a demanda dos consumidores em obter alimentos com maior qualidade e uma necessidade ambiental na redução dos resíduos de embalagens descartáveis, a

produção de recobrimentos comestíveis tem ganhado maior atenção nos últimos anos por prolongar a vida de prateleira dos alimentos, manter a qualidade no interior do produto

e possuir características biodegradáveis e antimicrobianas. 

Os morangos são frutas delicadas e perecíveis, suscetíveis a danos mecânicos, deterioração fisiológica e perda de água. Eles têm uma vida pós-colheita muito curta, e as perdas

podem chegar a 40% durante o armazenamento. A redução na turgidez resultante da perda de água murcha a fruta e causa o rápido decaimento dos nutrientes e das

propriedades organolépticas, e é a maior causa da deterioração da fruta. Este projeto visou analisar a eficiência de diversos ácidos carboxílicos, nomeadamente, ácido acético,

ácido cítrico, ácido fórmico, ácido itacônico e ácido láctico na reticulação de filmes comestíveis de quitosana. Os filmes de quitosana reticulados com tais ácidos foram

caracterizados quanto ao aspecto visual,  hidrofilicidade e ao grau de inchamento em água. Os resultados dos experimentos de inchamento demonstraram que o filme de

quitosana reticulado com ácido itacônico tem comportamento de hidrogel, isto é, foi capaz de absorver água e aumentar o seu volume em até 700%. Tal comportamento é

benéfico para o design de filmes bioativos com liberação controlada de fármacos, por exemplo. A análise da alteração da cor, realizada através de colorimetria, de morangos sem

recobrimento (controle) e revestidos com os filmes obtidos, revelou que o processo de senescência dos morangos revestidos é mais lento do que aquele na fruta controle (sem

revestimento). Com a presente pesquisa foi possível demonstrar que o design aliado à ciência de materiais é uma ferramenta importante que pode contribuir para melhorar a

relação com os consumidores. 
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