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A goma exsudada do cajueiro Anacardium occidentale L. é um polissacarídeo com as
características típicas de resina. Esta goma tem características semelhantes à goma arábica, e
consiste em uma secreção natural, de coloração amarelada, obtida njaturalmente ou através de
incisões intencionais, no .tronco ou nos ramos da árvore do cajueiro. \Embora~tenha sido pouco
estudada, apresenta grande potencial de industrialização, principalinente para aplicações na
indústria farmacêutica, em cosmétícos, ou como estabilizante ~ clarificante de sucos e bebidas
fermentadas. O objetivo, deste trabalho é a avaliação da capacidade de formação de filmes
protetores para frutos a partir da goma de cajueiro. As soluções precursoras dos filmes foram
aplicadas como revestimento comestível em goiabas cortadas, para se verificar sua ação no
seu tempo de prateleira. Foram então preparadas soluções filmogênicas a base de resina de
caju, em solução aquosa, com adição de glicerol (1%)j como plastificante e
carboximetilcelulose (CMC) em concentrações de 1; 1,5 e 2% ym massa. Assoluções também
foram depositadas em p,lacas de acrílico para obtenção dos filmes, com o objetivo de se
analisar seu desempenho mecânico. Para isso os filmes foram avaliados pela análise dinâmico
mecânica (DMA) e quanto à sua hidrofilicidade pela técnica de ângulo de contato (AC). As
goiabas cortadas, revestidas com essas mesmas soluções precursoras dos filmes, foram
analisadas por perda de massa. Os resultados demonstraram que a partir do 8° dia as goiabas
sem qualquer revestimento apresentaram perda de massa maior do que as .revestidas, sendo
esta diferença maj~ signifisativa no final do período de l2 di~si Quc:tJ{toaos filmes depositados
nas placas de acrílico, observou-se que o ângulo de contato foi maior para os filmes contendo
1% de Glicerol e 2% de. CMC, indicando menor Ihidrofilicidade. Pela análise de DMA
observou-se também que os filmes com estas concentrações de glicerol e CMC apresentaram
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maior resistência I?ecâni~a: e aumento na plasticidade.
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