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o controle de gases em estudos de atmosfera modificada para armazenamento de
alimentos é de suma importância para aqueles que trabalham com fisiopatologia na pós-
colheita de frutas e hortaliças. A atmosfera controlada apresenta efeitos diretos nos
processos fisiológicos e bioquímicos dos alimentos. O objetivo deste trabalho foi testar a
hermeticidade de embalagens plásticas comumente utilizadas para armazenamento e
transporte de alimentos. Para estudo, foi utilizada uma embalagem plástica de 9L da marca
Plasútil contento uma entrada e uma saída de gás. Foi colocado na entrada gás nitrogênio
(5070mLlh) que substituiria o volume interno da embalagem contendo ar atmosférico. Para
as análises utilizou-se um aparelho adaptado de SHOLANDER (194 7), denominado "Facili ".
As análises foram realizadas em embalagens fechadas com e sem o uso de fita adesiva. A
amostra gasosa de 1Ol/L foi retirada com O uso de uma seringa de 1mL a cada 15 minutos
e injetada na pipeta contendo uma solução acidificada. A bolha formada foi medida com o
uso de um paquímetro (em). sendo essa medição considerada o volume inicial da amostra
gasosa (Vo). Para capturar o O2 foi utilizado solução de pirogalol. A bolha foi então
deslocada (direito-esquerda) até que a solução a tivesse recoberto por inteiro. Esse
procedimento foi repetido por 3 vezes. A bolha foi medida novamente, dando um volume
remanescente (VF). A quantidade de oxigênio foi dada em porcentagem. Utilizando o
programa Excel, foram feitas curvas de concentrações de O2 e obtido o tempo de meia-vida
para cada análise. Os resultados obtidos foram muito semelhantes. O tempo de meia-vida
da embalagem plástica com fita adesiva foi de 89,44 e sem fita de 88,53. Os resultados
mostraram que os potes plásticos desta marca podem ser usados para estudos com
atmosfera modificada, sem a necessidade de garantia de vedação com o uso da fita
adesiva.
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