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Recentemente, há um grande interesse no desenvolvimento de embalagens para frutas e vegetais que
aumentem o tempo de vida de prateleira de alimentos minimamente processados. Neste contexto, destaca-
se o desenvolvimento de filmes poliméricos associados à nanopartículas de prata que tem por finalidade
inibir o crescimento de rnlcro-orqanlsrnos. Os polímeros são macromoléculas com unidades de repetição
(rnonómeros), ligados por ligação covalente. Podem ser naturais ou sintéticos como polipropileno (PPl.
politereftalato de etileno (PET), polietileno (PE), poli cloreto de vinilo (PVC), entre outros. Com a adição de
nanopartículas os polfrneros podem exibir um aumento em suas propriedades ffsicas (elasticidade, dureza,
rigidez). O objetivo deste trabalho é ceracterízer filmes poHméricos com nanopartículas de prata e avaliar a
migração destas partículas. Os filmes estão sendo caracterizados por ensaios de difração de raios-X (DRXl.
microscopia eletrônica de varredura (MEV). termoqravlrnetrle (TG) e calorimetria exploratória diferencial
(DSC). O teste de migração encontra-se em andamento e tem se baseado na RDC n° 105 de 1999 (ANVISA)
que permite determinar as conoentrações de metais e outros elementos em embalagens e equipamentos
plásticos, coloridos, realizados em contato com simulantes (água destilada. azeite de oliva, n-heptano, áci-
do acéticc 3% e álcool 15%) de diferentes características. Os filmes, depois de concluídas as análises, serão
aplicados como embalagens e sua funcionalidade avaliada em testes de pós-colheita (hortifrúti).
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