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RESUMO 

 

A fim de garantir a inocuidade, alguns alimentos industrializados são termicamente 

tratados por um processo contínuo denominado pasteurização, o qual visa inativar os 

micro-organismos patogênicos, mantendo, ao mesmo tempo, a sua qualidade 

sensorial e nutricional. Essa operação é aplicada a produtos como sucos, leite, 

cervejas, polpas, entre outros. A modelagem matemática deste processo tem como 

intuito auxiliar no entendimento, controle e posterior otimização desta operação. O 

principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento da modelagem do processo 

contínuo da pasteurização HTST do leite e a validação experimental do modelo 

empírico da incrustação do produto nas placas do trocador de calor, em malha aberta 

(sem PID). A modelagem fenomenológica foi composta por balanços diferenciais de 

energia, para temperatura, e de material, para letalidade, nos canais, nas placas, no 

tubo de retenção e nas conexões do pasteurizador. Também foi realizada a 

modelagem empírica da incrustação do leite na seção de aquecimento. Os modelos 

desenvolvidos representam um conjunto de equações diferenciais ordinárias de 

primeira e segunda ordem, o qual foi resolvido pelo método das diferenças finitas, pelo 

uso do software gPROMS. O modelo foi aplicado para representar o comportamento 

de um pasteurizador a placas de escala laboratorial, com e sem incrustação, com e 

sem perturbações no sistema e durante a partida do equipamento, através de estudo 

de caso. Os dados simulados foram apresentados pela distribuição unidimensional e 

temporal de temperatura e da letalidade do tratamento, ao longo do processo, e do 

perfil do coeficiente global de troca térmica na seção de aquecimento. Para a 

validação do modelo de incrustação foi realizado um ensaio experimental da 

pasteurização de solução proteica (similar ao leite). Inseriu-se termopares em diversos 

pontos do equipamento e as temperaturas foram registradas ao longo do tempo. As 

placas do trocador foram pesadas e fotografadas antes e depois do teste para controle 

da quantidade de material depositado. A partir dos resultados laboratoriais, fez-se o 

ajuste dos parâmetros do modelo de incrustação, simulando novamente. Esses 

resultados foram comparados aos experimentais, sendo, então, o modelo validado.  

 

Palavras-chave: Incrustação. Letalidade. Trocador de calor a placas. Simulação 

dinâmica. Modelagem matemática. Tratamento térmico. Leite. Pasteurização. 



 

ABSTRACT 

 

In order to guarantee harmlessness, some processed foods are thermally treated in a 

continuous process named pasteurization, in which the purpose is to eliminate 

pathogenic microorganisms, while avoiding sensorial and quality losses. This 

operation is used in products such as juice, beers, milk and dairy food, pulp, and so 

on. Mathematical modeling of this process seeks to help its understanding, controlling, 

and optimization. Thus, the aim of this work was to develop and simulate a model of a 

continuous process pasteurization, and to conduct the experimental validation of a 

fouling model in the plates of the heat exchanger plates, without a process controller 

(PID). The phenomenological modeling was composed by differential energy and 

material balances, for temperature and lethality, respectively, in the channels, plates, 

holding tube and its connections of the pasteurizer. It was also developed an empirical 

fouling model for the product in the heating section. All these models represent a set 

of first and second order differential equations which were solved by a finite difference 

method through the gPROMS software. This modeling was used to express the 

behavior of a laboratory scale plate pasteurizer, with and without fouling, with and 

without system disturbances and during the equipment startup, in a case study. The 

simulated data was presented by the unidimensional spatial and temporal distribution 

of temperature and lethality along the process, and overall heat transfer coefficient 

profile in the heating section. To validate the fouling model, an experimental test by 

using a protein solution (similar to cow milk) was conducted. The temperature logging 

over time was done by various thermocouples inserted in the pasteurizer. All the plates 

were weighed and photographed before and after the tests to quantify the amount of 

deposits. From laboratory results, fouling model parameters were adjusted and 

simulation was performed again. These results were compared to the experiments, 

being the model validated adequately. 

 

Keywords: Fouling. Lethality. Plate heat exchanger. Dynamic simulation. 

Mathematical modeling. Thermal treatment. Milk. Pasteurization. 
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𝑘𝐴 Constante cinética da reação química 1/s 

𝑘𝑃 Condutividade térmica da placa W/m.K 

𝑘𝑓 Condutividade térmica do material incrustrado W/m.K 

𝐿 Comprimento útil da placa m 

𝐿𝑡 Comprimento do tubo m 

𝐿𝑃 Comprimento da placa entre os dois orifícios m 

�̇� Vazão mássica kg/s 

�̇�𝑖 Vazão mássica no canal 𝑖 kg/s 

𝑚𝑓 Massa incrustada nas placas do PHE g 

�̇�𝐼 e �̇�𝐼𝐼 Vazão mássica do fluido dos lados 𝐼 ou 𝐼𝐼 do PHE kg/s 

𝑁 Número de canais por passe Adimensional 

𝑁𝐼  e 𝑁𝐼  Número de passagens no lado 𝐼 ou 𝐼𝐼 do trocador Adimensional 

𝑁𝑐 Número total de canais Adimensional 

𝑁𝑃  Número total de placas térmicas do pacote Adimensional 

𝑁𝑢 Número de Nusselt Adimensional 

�̇�𝑒,𝐴 Taxa material de A na entrada no 𝑉𝐶 UFC/s 

�̇�𝑠,𝐴 Taxa material de A na saída do 𝑉𝐶 UFC/s 

𝑃 Número de passes da seção Adimensional 

𝑃𝐼 e 𝑃𝐼𝐼 Número de passes nos lados 𝐼 ou 𝐼𝐼 do PHE Adimensional 

𝑃𝑟 Número de Prandtl Adimensional 

𝑃𝑤  Perímetro molhado do escoamento m 

�̇� Taxa de calor W 

�̇� Fluxo de calor W/m2 

𝑟𝐴 Velocidade de reação química mol/L.s 

𝑅𝑒 Número de Reynolds Adimensional 

�̇�𝐺,𝐴 Taxa de geração química do elemento 𝐴 mol/s 



 

�̇�𝐶,𝐴 Taxa de consumo química do elemento 𝐴 mol/s 

𝑅𝑡 Resistência térmica total m2.K/W 

𝑅𝑘 Resistência térmica convectiva m2.K/W 

𝑅ℎ Resistência térmica condutiva m2.K/W 

𝑅𝑓 Fator de incrustação (fouling) m2.K/W 

𝑅𝑚𝑎𝑥 Fator de incrustação máximo (fouling) m2.K/W 

𝑅 Raio do tubo m 

𝑆𝑉 Valor de esterilização Adimensional 

𝑆𝑖 Variável binária de sentido de escoamento no canal 𝑖 -1 ou +1 

𝑡𝑚 Tempo médio de residência s 

𝑡 Tempo s 

𝑡𝑓  Tempo de incrustação do processo s 

𝑡𝑓𝑜  Período de indução da incrustação s 

𝑇 Temperatura K 

𝑇𝑟𝑒𝑓 Temperatura de referência para o processo térmico K 

𝑇∞ Temperatura ambiente K 

𝑇𝑓 Temperatura da camada incrustada K 

𝑇𝑇 Temperatura do tubo K 

𝑇𝑃 Temperatura da placa do PHE K 

𝑇𝑖 Temperatura do canal genérico 𝑖 K 

∇𝑇 Gradiente de temperatura K 

𝑈 Coeficiente global de troca térmica do trocador W/m².K 

𝑈𝑡 Coeficiente global de troca total nos canais do PHE W/m².K 

𝑈𝑇 Coeficiente global de troca térmica nos tubos W/m².K 

�̅� Velocidade média de escoamento m/s 

�̅�𝑖  Velocidade média de escoamento no canal 𝑖 m/s 

𝑣𝑇  Velocidade média de escoamento nos tubos m/s 

𝑉 Volume m³ 

𝑉𝑝 Volume da placa m³ 

𝑉𝑇 Volume interno do tubo m³ 

�̇� Vazão volumétrica m³/s 

𝑤 Largura do canal entre as gaxetas m 



 

𝑥 Direção tangencial ao escoamento nos canais m 

𝑥𝑤 Fração mássica de água do leite Adimensional 

𝑥𝐿 Fração mássica de lipídeos do leite Adimensional 

𝑌𝑓 Parâmetro binário para o tipo de fluxo no canal 0 ou 1 

𝑌ℎ 
Parâmetro binário, associa os fluidos aos lados do 

PHE 
0 ou 1 

𝑧 Variação de 𝑇 para redução do valor de 𝐷 em 90% °C 

 

 

 

Símbolos Gregos  

 

αi Coeficiente do modelo térmico num canal 𝑖 m2.K /W 

α I Coeficiente do modelo térmico para o lado 𝐼 m2.K /W 

α II Coeficiente do modelo térmico para o lado 𝐼𝐼 m2.K /W 

αP Difusividade térmica da placa m2/s 

αt Difusividade térmica do fluido m2/s 

αf Parâmetro empírico de tendência da incrustação s 

𝜛 Coeficiente do modelo térmico da placa m2.K /W 

𝛽 Ângulo de inclinação das ranhuras chevron ° 

∆𝑇𝑙𝑚 Média logarítmica das diferenças de temperatura °C 

η
i
 

Direção tangencial ao escoamento (axial) na parte 

interna do canal ou no dos tubos 
Adimensional 

μ Viscosidade do fluido  Pa.s 

μw Viscosidade do fluido na temperatura da parede Pa.s 

π Constante pi (𝜋 = 3,1416...) Adimensional 

ρi Densidade do fluido num canal 𝑖 kg/m3 

ρ Densidade do fluido kg/m3 

ρP Densidade do material da placa kg/m3 

ρ𝑓 Densidade do material incrustado nas placas  kg/m3 

τi Tempo espacial do fluido no canal 𝑖 s 

τT Tempo espacial do fluido no tubo s 



 

τ𝑠 Tempo espacial do produto na seção em questão s 

ν Viscosidade cinemática m²/s 

∅ 
Parâmetro que define a posição da conexão de 

alimentação do PHE (∅ = 1, 2, 3 ou 4) 
Adimensional 

Φ Fator de alagamento da placa  Adimensional 

γ Parâmetro auxiliar da modelagem no tubo  Adimensional 

 

 

 

Subscritos  

 

cold Fluido frio ou de resfriamento 

hot Fluido quente ou de aquecimento 

𝑐 Cold (do inglês frio) 

ℎ Hot (do inglês quente) 

𝑖 Elemento genérico 𝑖 

𝑒𝑛𝑡 Entrada 

𝑠𝑎𝑖 Saída 

𝐴 Elemento alvo (bactéria, enzima ou nutriente) 

𝑉𝐶 Volume de controle 

 

 

 

Sobrescritos 

 

𝐼 Lado 𝐼 do trocador (conjunto de canais ímpares) 

𝐼𝐼 Lado 𝐼𝐼 do trocador (conjunto dos canais pares) 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O consumo de leite e de derivados lácteos cresce consistentemente em todo o 

mundo, inclusive no Brasil, e, por isso, o leite tem grande impacto na economia 

nacional e mundial (PEDRAS, 2007; EMBRAPA, 2010b). O Brasil está entre os 

maiores produtores e consumidores de leite bovino do mundo (USDA, 2014).  

O leite tem sido utilizado na alimentação humana como fonte de nutrientes 

essenciais desde os primórdios da civilização (TRONCO, 2008). Ele apresenta 

composição rica em proteínas, vitaminas, gorduras, carboidratos e sais minerais 

importantes à saúde dos mamíferos (TAMANINI et al., 2007). Além disso, devido ao 

seu elevado valor nutritivo, o leite é considerado um ótimo substrato também para o 

crescimento de vários micro-organismos (SOUZA et al., 1995; SOUZA et al. 2009).  

A contaminação microbiológica na indústria de alimentos representa um sério 

perigo para a saúde dos consumidores e acarreta grandes prejuízos econômicos. Os 

laticínios, pela própria matéria-prima que utilizam, são particularmente suscetíveis a 

essas contaminações. Por isso que a qualidade do leite é uma constante preocupação 

para técnicos e autoridades ligadas à área de saúde, principalmente pelo risco de 

veiculação de micro-organismos relacionados com surtos de doenças de origem 

alimentar, podendo até causar óbitos (JAY, 1994; JAY, 2005; SILVA et al., 2008). 

Portanto, com o intuito de proteger a saúde do consumidor, a legislação brasileira 

estabelece que todos os derivados de lacticínios, inclusive o leite para consumo, 

sejam fabricados a partir do leite pasteurizado (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003). 

Contudo, de acordo com a Instrução Normativa 57, publicada em 16 de dezembro de 

2011, há uma exceção, que é o queijo artesanal maturado por até 60 dias (BRASIL, 

2011). 

A extensão da vida útil, ou “vida-de-prateleira” (shelf life), do leite pasteurizado, 

mantendo as características físico-químicas, nutricionais e sensoriais, é um desafio e 

uma necessidade industrial, além da redução dos custos de fabricação e a melhoria 

da cadeia logística.  

Neste escopo, a pasteurização contínua, que é um tratamento térmico 

relativamente brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas inferiores a 100 

°C, é uma das formas de tratar industrialmente o leite bovino (FELLOWS, 2000).  É 

um processo ao qual o alimento é submetido ao aquecimento indireto até atingir uma 
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temperatura definida, seguido de retenção, por tempo determinado, para eliminação 

de micro-organismos patogênicos, a fim de garantir a inocuidade do produto, seguido 

de um rápido resfriamento. Isto é, a pasteurização é utilizada como pré-requisito de 

segurança alimentar, além de conservar as características nutricionais e sensoriais do 

alimento, prolongando sua a vida útil, de modo inócuo ao consumo humano (FAO, 

2014; LADO, YOUSSEF, 2002; SILVA, 2000, PINHEIRO, MOSQUIM, 1991).  

No Brasil, a legislação vigente permite dois tipos de pasteurização (BRASIL, 

1980; BRASIL, 2002), a lenta, chamada de LTLT (do inglês, Low Temperatura Long 

Time), e a rápida, HTST (do inglês, High Temperature Short Time), sendo que esta 

última é uma das mais praticadas pela indústria de laticínios, principalmente com 

fluidos pouco viscosos, como leite e bebidas lácteas (SILVA, 2000). Esse tratamento 

térmico faz uso de trocadores de calor, sendo, na maioria das vezes, do tipo trocador 

de calor a placas ou PHE (do inglês, Plate Heat Exchanger). Os PHEs são os mais 

usados devido às suas vantajosas características operacionais específicas para 

indústria de alimentos, por exemplo, a sua grande praticidade de limpeza e 

higienização, custo e benefício, entre outras (ABU-KHADER, 2012; KIM et al., 1999). 

Durante a pasteurização, o controle da temperatura nas diferentes etapas do 

processo é muito importante, especialmente na saída do tubo de retenção, que 

mantém o produto no binômio de tempo e temperatura definidos para cada tipo de 

alimento. Durante a passagem do produto através do tubo de retenção ocorre a 

inativação dos micro-organismos e enzimas. Se a temperatura de saída do tubo de 

retenção for menor do que a estabelecida (72 °C), o produto terá que ser novamente 

processado, pela abertura da válvula diversora de fluxo do equipamento, para garantir 

a segurança microbiológica e cumprimento da lei. Ao contrário, se a temperatura de 

saída for maior, o produto estará sendo sobreprocessado. Em ambos os casos, tem-

se maiores perdas de qualidade do alimento e incremento nos custos de produção, 

respectivamente (IBARROLA et al., 1998, 2002). Exemplificando, estudos quantificam 

que o desvio de 1 °C na temperatura do processo, para um mesmo intervalo de tempo, 

produz um erro de até 25 % no efeito de pasteurização, tanto para mais quanto para 

menos (HASTING, 1992; IBARROLA et al., 2002). 

A consequência de variações deste processo, ou a falta de um controle apurado 

do mesmo, pode resultar em produtos com carga microbiana extremamente reduzida, 

acima do necessário – sobreprocessamento –, causando perdas de qualidade 

sensorial, físico-química e tecnológica e maior custo (JUNG, FRYER, 1999), e, de 
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modo oposto, com carga microbiana elevada (abaixo do estipulado pela legislação) – 

subprocessamento (CERF, CONDRON, 2006; GAREDEW et al., 2012).  

Embora os processos de pasteurização sejam bastante estudados ao longo dos 

anos, ainda são responsáveis por muitas perdas nutricionais e sensoriais nos 

alimentos, diminuindo o seu valor comercial perante aos consumidores (LADO, 

YOUSSEF, 2002). Em consequência, as indústrias alimentícias visam a minimização 

da perda de qualidade de seus produtos e, ao mesmo tempo, dos custos operacionais 

(JUNG, FRYER, 1999).  

Baseado nisso, as indústrias precisam compreender e aprimorar os processos 

térmicos com alimentos (IGUAL et al., 2010) para obterem controle adequado dos 

mesmos (IBARROLA et al., 1998, 2002). Uma ferramenta importante é a modelagem 

e a simulação do processo (SHARIFI, NARANDJI, 1995). 

A otimização da qualidade é possível porque a cinética de destruição microbiana 

é diferente da cinética de degradação dos parâmetros nutricionais e sensoriais. Em 

geral, a altas temperaturas, os micro-organismos são mais sensíveis à destruição 

térmica do que os parâmetros de qualidade (MAROULIS, SARAVACOS, 2003). 

Outro desafio da indústria laticinista é a ocorrência de incrustação. A formação 

de depósitos oriundos deste fenômeno, em linhas de processamento de leite, é um 

problema cotidiano enfrentado pela indústria. É frequente em PHEs, durante a 

pasteurização de derivados lácteos, pois estes são os trocadores de calor mais 

usados atualmente e também porque são os mais propensos devido às suas 

características operacionais, sendo a principal: maior área superficial de troca térmica 

(GEORGIADIS et al., 1997; SANTOS, PEREIRA, 2008). 

A incrustação do leite durante o seu tratamento térmico é responsável por uma 

série de problemas, sendo os principais: a) a eficiência de troca térmica é reduzida 

consideravelmente devido ao aumento da perda de carga do escoamento e ao 

aumento da resistência à transferência de calor; b) aumento na aquisição de materiais 

de limpeza e higienização; c) maiores quantidades de energia e vapor despendidos; 

d) perda de qualidade nutricional e sensorial dos produtos, etc. (LEWIS, DEETH, 2009; 

MAHDI et al., 2009; MIGUEL et al., 2014; SANTOS et al., 2011a).  

Em resumo, a incrustação causa perda de produtividade industrial e aumento 

considerável nos custos diretos e indiretos de fabricação de leite e seus derivados 

(BOUVIER et al., 2014; GEORGIADIS et al., 1997; VISSER, JEURMINK, 1997). Por 
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exemplo, nos USA, em 1982, estima-se que a incrustação foi responsável por um ônus 

de 7 bilhões de dólares em plantas fabris em geral (MÜLLER-STEINHAGEN, 2000). 

Uma detalhada modelagem e a validação dos modelos dos processos são 

essenciais para o engenheiro projetar, otimizar e controlar plantas processadoras de 

alimentos (MAROULIS, SARAVACOS, 2003; PETERS, TIMMERHAUS, 1991). Nesse 

sentido, uma alternativa de baixo custo e relativamente simples, para o estudo da 

incrustação do leite durante a sua pasteurização, é a modelagem matemática. 

A modelagem matemática e simulação de processos é uma importante 

ferramenta para a concepção, avaliação e controle do processo de pasteurização 

contínua. Neste escopo, os modelos e simulação dinâmica podem ser usados para 

estudar o problema da incrustação do leite em PHEs, pois esse processo de 

pasteurização é fundamentalmente transiente (GUTIERREZ, 2014).  

Segundo Mokhtar et al. (2012), através da modelagem dinâmica do processo de 

pasteurização, é possível não só entender melhor como controlar o processo de modo 

assertivo. Similarmente, Grijspeerdt et al. (2003) afirmam que uma modelagem 

matemática rigorosa do processo é pré-requisito para simular e otimizar o tratamento 

térmico visando as condições ótimas de operação.  

Então, a fim de entender, controlar e otimizar a pasteurização do leite, 

preservando a sua qualidade, garantindo a inocuidade, reduzindo a incrustação e 

minimizando os custos de fabricação, a modelagem matemática e a simulação dos 

processos são de suma importância. 

Na literatura científica não existem trabalhos de modelagem e simulação da 

transferência de calor em estado transiente, que contemplem a incrustação do leite 

juntamente com a letalidade microbiana, do pasteurizador completo (seções de troca 

térmica, conexões e tubo de retenção), durante o seu tratamento térmico, levando em 

conta também a perda de calor na retenção. 

Baseado nisso, faz-se necessário uma modelagem matemática fenomenológica 

da pasteurização HTST do leite bovino, a qual leve em consideração também os 

modelos cinéticos de incrustação do leite e de letalidade da bactéria indicadora, em 

estado transiente. Com isto, visa-se entender e controlar esse processo térmico, a fim 

de possibilitar operar no ponto ótimo, garantindo qualidade, segurança dos produtos 

e, ao mesmo tempo, reduzindo as perdas e os custos fabris. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho de pesquisa tem os seguintes objetivos: 

 

1) Desenvolver uma modelagem matemática de base fenomenológica para 

representar a operação transiente (dinâmica) de um pasteurizador a placas, 

composto pelas seções de aquecimento, retenção, regeneração e resfriamento, 

que contemple o efeito da letalidade do tratamento térmico sobre uma bactéria-

alvo, considerando a incrustação do produto nas placas do equipamento, para 

um processo contínuo de pasteurização HTST; 

 

2) Realizar a simulação numérica dos modelos desenvolvidos para avaliar a 

operação do equipamento e o comportamento do processo, considerando 

perturbações no sistema, a partida do pasteurizador e os cenários com e sem 

incrustação pelo de estudo de caso. 

 

3) Validar experimentalmente os perfis de temperatura do processo sujeito à 

incrustação, o fator de incrustação e ajustar os parâmetros empíricos do modelo 

de incrustação através de ensaios laboratoriais no equipamento avaliado no 

estudo de caso. 

 

Espera-se que este trabalho possibilite a melhoria do entendimento do processo 

de pasteurização do leite bovino no trocador de calor a placas, particularmente em 

relação à transferência de calor, ao efeito da letalidade e devido ao fenômeno da 

incrustação do produto, com e sem perturbação no sistema. Com isto, busca-se 

aprimorar os modelos para possibilitar a otimização do processo como um todo. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1.  Mercado de Leite Bovino 

  

De acordo com dados da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), no mundo, em 2013, foram produzidos mais de 635 milhões de 

toneladas de litros de leite bovino por ano (AHDB, 2015).  

Em termos nacionais, a pecuária bovina é um dos setores mais importantes do 

agronegócio brasileiro e, consequentemente, da economia do país. O Brasil possui 

um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, liderando o ranking mundial entre os 

maiores produtores de leite e carne bovina in natura (BRASIL, 2014a; USDA, 2014). 

Em 2012, a produção de leite bovino foi por volta de 32,3 bilhões de litros 

(BRASIL, 2012b). Contudo, apesar da alta produção de leite no país, a produtividade 

do rebanho nacional ainda é considerada baixa pelo governo brasileiro, cerca de 1.471 

litros/vaca/ano. Hoje, a produção nacional é capaz de fornecer à população brasileira 

aproximadamente 170 litros de leite/habitante/ano, sendo esta quantidade inferior aos 

210 litros recomendados pela maioria dos órgãos de saúde nacionais e internacionais 

(BRASIL, 2014a). Por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO) preconiza que o consumo médio de leite bovino, e seus 

derivados, seja de 215 litros/habitante/ano (TOMBINI et al., 2012). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no 1º semestre de 2014, a industrialização de leite bovino foi de 5,8 bilhões de litros, 

o equivalente a 8,2 % de aumento sobre o mesmo período de 2013 (BRASIL, 2014d). 

Ainda sobre o ano de 2014, mas no 3º trimestre, foram adquiridos, pelas indústrias 

processadoras de leite, 6,267 bilhões de litros do produto, indicando um aumento de 

4,6 % sobre o 3º trimestre de 2013 e de 8,1 % sobre o 2º trimestre de 2014. A 

industrialização, por sua vez, foi de 6,258 bilhões de litros (BRASIL, 2014e). Com isso, 

o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de produção de leite, atrás apenas da 

União Europeia, Índia, Estados Unidos e China (BRASIL, 2015).  

Em termos mercadológicos, o consumo médio de leite bovino líquido representa 

37,2 % do volume de leite produzido em 2014 no Brasil, sendo o restante composto 

por queijo, iogurte, leite em pó, sorvete e bebidas lácteas (USDA, 2014). 
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3.2 Leite Bovino 

 

3.2.1. Definição 

 

Seguindo a legislação brasileira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), define leite bovino como: “Entende-se por leite, sem outra 

especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de 

higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas” (BRASIL, 1996), sendo o 

leite denominado de cru quando não passar por nenhum tratamento térmico. Para 

maiores informações a respeito dos padrões de identidade e qualidade sobre a 

classificação e os tipos de leites, consultar Instrução Normativa Nº 51 (BRASIL, 2002). 

O leite é um líquido opalescente, branco ou amarelado, de cheiro e sabor 

bastante característicos (LIMA, 2010). Ele é uma espécie de fluido constituído de uma 

fase líquida e partículas em suspensão, formando uma emulsão natural, parcialmente 

estável em condições normais de temperatura e pressão (SGARBIERI, 2004).  

A maioria dos constituintes do leite não estão na forma de moléculas livres em 

solução. Em vez disso, eles existem como estruturas grandes, complexas e 

associadas, variando desde 30 a 300 nm para micelas de caseína e até 6.000 nm para 

glóbulos de gordura (DAMODARAN et al., 2007). Isso é particularmente verdadeiro 

para as caseínas, que formam grandes micelas esféricas, sendo que as partículas 

suspensas na fase líquida são principalmente gotículas de gordura e micelas de 

caseína (SGARBIERI, 2004). Elas são as responsáveis pela aparência branca do leite 

(DAMODARAN et al., 2007). 

Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura complexa e homogênea, 

constituído por várias substâncias, as quais podem estar na forma de emulsão do tipo 

óleo em água (lipídeos e vitaminas lipossolúveis), algumas em suspensão coloidal 

(caseínas, fosfatos inorgânicos, sais de cálcio, etc.) e outras em dissolução verdadeira 

(vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro e sais minerais) (BYLUND, 1995; 

GALVÃO JÚNIOR et al., 2010; LIMA, 2010; PEREDA et al., 2005). 

 

3.2.2 Composição Química e Nutricional 

 

O leite bovino é composto por uma mistura complexa de lipídeos, proteínas, 

carboidratos, vitaminas, minerais e, majoritariamente, água. Além disto, contém 
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elementos secundários como enzimas (fosfatase, catalase, peroxidase, lipase, etc.) 

hormônios (IGF-I, progesterona, estrogênio, etc.), gases dissolvidos (O2, CO2 e N2) 

células somáticas e pigmentos (DAMODARAN et al., 2007; HARDING, 1995; LIMA, 

2010; MELNIK et al., 2012; SCHUKKEN et al., 2003; SOUZA et al., 2009). 

Sabe-se que as concentrações de todos esses elementos variam de acordo com 

uma série de parâmetros, tais como: individualidade do animal, raça ou subespécie, 

alimentação, estágio de lactação, idade, fatores ambientais como estação do ano e 

temperatura, fatores fisiológicos, patológicos (mastite), tamanho do animal, quartos 

mamários, porção e intervalo entre ordenhas (COSTA et al., 1992; WALDNER et al., 

2014; WEISS et al., 2002). Contudo, mesmo com estas oscilações, são mostrados 

valores médios de composição química do leite bovino conforme a Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Composição química média do leite bovino fluido. 

Componente Fração mássica (g/100 g) 

Água 86,6 

Lipídeos 4,1 

Proteínas 3,6 

Lactose 5,0 

Minerais 0,7 

Fonte: adaptado de Corbin, Whittier, 1965; Nogueira, Canniatti-Brazaca, 2008. 

 

Em termos energéticos, segundo Damodaran et al. (2007), o leite bovino integral 

apresenta 627 kJ/240 mL e o semidesnatado apresenta 460 kJ/240 mL.  

A lactose (4-O-β-D-galactopiranosil-D-glicopiranose) é o carboidrato 

predominante do leite bovino, totalizando grande parte dos seus sólidos totais 

(DAMODARAN et al., 2007). Este dissacarídeo é composto por seus monômeros, 

glicose e galactose (MAHONEY, 1997), e é encontrado no leite tanto na forma de 

ligações do tipo α como tipo β, numa proporção de equilíbrio bioquímico de β/α = 1,68, 

a 20 °C (NICKERSON, 1965). Contudo, no leite bovino existem outros tipos de 

carboidratos, ou açúcares, porém em baixas concentrações, por exemplo, 

aproximadamente, 100 mg/L de oligossacarídeos (RENNER, 1983). 

Do conteúdo lipídico, a maior parte é composta por triglicerídeos ou 

triacilgliceróis (96 % a 98 % de seu total), sendo já identificados mais de 400 ácidos 

graxos tanto saturados como insaturados. Os triacilgliceróis estão presentes como 
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glóbulos de gordura, numa concentração média de 1010 glóbulos por litro, de 0,2 a 15 

μm de diâmetro, emulsionados por material de membrana (DAMODARAN et al., 2007; 

LIMA, 2010; TRONCO, 2008; TAMIME, 2009). De acordo com Grummer (1991), cerca 

de 70 % dos ácidos graxos do leite são saturados, 25 % são ácidos graxos 

monoinsaturados e 5 % são poli-insaturados. É possível observar a composição 

lipídica geral do leite na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 – Composição lipídica média do leite bovino integral (3,2 % de gordura). 

Lipídeo Fração mássica (g/100 g) 

Triglicerídeos 95,80 

Diglicerídeos 2,25 

Ácidos graxos livres e monoglicerídeos 0,36 

Fosfolipídeos 1,11 

Colesterol 0,46 

Fonte: adaptado de Jensen et al., 1991. 

 

Além disso, o leite bovino contém algumas das vitaminas solúveis em lipídeos – 

lipossolúveis – e também as solúveis em água – hidrossolúveis (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3 – Principais vitaminas presentes no leite bovino fluido cru. 

Vitamina Quantidade (mg/100 mL) 

B2 (riboflavina) 0,17 

B3 (niacina) 0,09 

B5 (ácido pantotênico) 0,34 

B6 (piroxidina) 0,06 

C (ácido ascórbico) 2,10 

E (tocoferóis) 0,10 

A 159,0 U.I.* 

D 2,2 U.I.* 

Fonte: adaptado de FOX e McSWEENEY, 1998 e WALSTRA e JENNESS, 1984. 

*U.I. = Unidades Internacionais para vitaminas. 
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O leite contém a maioria dos minerais importantes à nutrição humana, tais como: 

fósforo, potássio, sódio, cálcio, ferro e magnésio (FOX et al., 2015; PINHEIRO, 

MOSQUIM, 1991; WHITE, DAVIES, 1958).  

 

3.2.2.1 Proteínas Lácteas 

 

As proteínas do leite podem ser classificadas em quatro grupos, de acordo com 

suas propriedades físico-químicas e estruturais: a) caseínas; b) proteínas do soro; c) 

proteínas das membranas dos glóbulos de gordura; d) enzimas e fatores de 

crescimento (LOURENÇO, 2000; SGARBIERI, 1996). Contudo, do ponto de vista 

nutricional e industrial, as proteínas do leite de maior aplicação e valor econômico são 

as caseínas e as proteínas do soro, sendo elas distribuídas entre si numa proporção 

de 80 % de caseína e 20 % de proteínas do soro (DAMODARAN et al., 2007; LIVNEY, 

2010; SMIT, 2003).  

Observa-se pela Tabela 3.4 a distribuição das proteínas majoritárias do leite 

bovino, bem como os seus subgrupos em termos de concentração e porcentagem. 

 

Tabela 3.4 – Concentração das principais proteínas do leite bovino. 

Proteína g/L Fração mássica (g/100 g) 

Caseínas: 24-28 80,0 

𝛼𝑆1 12-15 34,0 

𝛼𝑆2 3-4 8,0 

β 9-11 25,0 

κ 3-4 9,0 

Γ 1-2 4,0 

Proteínas do Soro: 5-7 20,0 

β-lactoglobulinas 2-4 9,0 

α-lactalbumina 1-1,5 4,0 

Proteose-peptonas 0,6-1,8 4,0 

Albumina sérica 0,1-0,4 1,0 

Imunoglobulinas 0,6-1,0 2,0 

Lactoferrina 0,1 - 

Fontes: adaptado de Damodaran et al., 2007; Livney, 2010; Sgarbieri, 2005. 
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Devido às propriedades físico-químicas, as proteínas lácteas proporcionam 

efeitos funcionais de grande interesse tecnológico como: solubilidade, absorção, 

retenção de água e de gordura, capacidade emulsificante e estabilidade das 

emulsões, capacidade espumante e estabilidade de espuma, geleificação, formação 

de filmes comestíveis e biodegradáveis, formação de micropartículas, melhoria nas 

propriedades sensoriais e na aceitação dos produtos (CHATTERTON et al., 2006; 

MODLER, 2000; VEITH, REYNOLDS, 2004; WONG et al., 1996). 

Uma das diferenças básicas entre as duas principais frações proteicas do leite, 

a caseína e as proteínas do soro, é que as caseínas são termoresistentes e precipitam 

mediante acidificação em seu ponto isoelétrico (PI). Já as do soro, em sua forma 

nativa são termosensíveis, mas não precipitam em seu PI (VISSER, JEURNINK, 

1997). 

As micelas de caseína apresentam-se altamente hidratadas (4,4 mL de água por 

grama de caseína) (SGARBIERI, 2005). Sobre sua composição, elas contêm por volta 

de 92% de proteínas, sendo do tipo αS1 : αS2 : β : κ caseínas em proporção de 3 : 1 : 3 

: 1, respectivamente, além dos 8 % de sais do leite, compostos principalmente por 

fosfato de cálcio, magnésio e citratos (DAMODARAN et al., 2007).  

A distribuição média destes sais no leite é dada por: cálcio inorgânico (2,87 %), 

fosfato (2,89 %), citratos (0,4 %) e pequenas quantidades de magnésio, sódio e 

potássio (ROLLEMA, 1992; SCHMIDT, 1980). 

 

3.2.3. Microbiota do Leite 

 

De acordo com Lima (2010), o leite bovino é estéril no interior da vaca, desde 

que o animal esteja sadio. Entretanto, o leite entra em contato com diversos micro-

organismos durante a sua ordenha e/ou após a mesma, sendo pelo contato com 

aparelhos e utensílios, ar, pó, terra, pessoas e instalações industriais. Ou seja, a sua 

contaminação por micro-organismos pode ocorrer de modo endógeno (no caso de 

animais doentes) e / ou exógeno (externamente). Neste caso, os principais 

contaminantes microbiológicos do leite são: vírus, fungos, leveduras e bactérias (JAY, 

2005; TRONCO, 2008). Ao mesmo tempo, sabe-se que o leite bovino é um meio 

adequado para o desenvolvimento de vários tipos de micro-organismos devido à 

combinação ideal entre o seu pH próximo da neutralidade e sua composição rica em 

água livre, carboidratos, proteínas e gorduras (HAYES, BOOR, 2001; TAMIME, 2009). 
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Portanto, é por este motivo que logo após a sua ordenha, que deve ser 

totalmente higiênica e controlada, o leite deve ser mantido sob refrigeração (abaixo 

de 10 °C) por tempo de, no máximo, 6 horas (BRASIL, 2002). Contudo, alguns autores 

recomendam que a refrigeração do leite deva ser realizada a temperaturas ainda 

menores, abaixo de 5 °C (COUSIN, 1982; HOFFMANN et al., 1996). Para exemplificar 

o efeito do tempo e da temperatura de armazenamento no leite bovino cru, tem-se a 

previsão populacional microbiana no produto cru na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Previsão populacional microbiana (UFC/mL) no leite bovino cru.  

Temperatura Início 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas 

10 °C 10 12 15 41 62 

20 °C 10 17 242 6,13x103 3,57x106 

Fonte: Behmer, 1987. 

 

 Contagens elevadas de micro-organismos no leite cru evidenciam a existência 

de falhas nos procedimentos de manipulação, higienização e sanidade do animal, 

podendo, certamente, comprometer a qualidade, a segurança e diminuir a vida útil do 

produto final (NÖRNBERG et al., 2009). Em outras palavras, a deterioração 

microbiana é o principal fator limitante para a extensão da vida de prateleira (shelf life) 

do leite pasteurizado e de seus derivados lácteos (BOOR, 2001; SANTOS et al., 2013). 

Portanto, a extensão da validade do leite pasteurizado dependerá fundamentalmente 

da qualidade do leite cru, ou seja, da contagem inicial e do tipo de micro-organismos 

presentes (SCHMIDT et al., 2012), do número de células somáticas bovina e das 

condições de armazenamento a que é submetido (BARBANO et al., 2006). 

Nesse sentido, a carga bacteriana inicial do leite possui influência direta na 

qualidade do leite pasteurizado, pois, mesmo que o tratamento térmico proporcione a 

destruição dos micro-organismos deteriorantes, os termodúricos, esporulados e as 

enzimas termoestáveis dos psicrotróficos são capazes de causar posteriores 

alterações no leite e derivados (HUCK et al., 2007; 2008). Desta forma, a qualidade 

de um produto acabado está diretamente relacionada com as características 

microbiológicas da matéria-prima usada (HUCK et al., 2007; SANTOS et al., 2003b). 

De acordo com Jay (2005), no leite bovino cru é possível encontrar diversos 

micro-organismos, desejáveis, inertes e indesejáveis (patogênicos ou deterioradores). 

Os ditos como desejáveis podem, por exemplo, ser aqueles utilizados industrialmente 
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na fermentação láctica do leite, a fim de fabricar iogurtes e outros derivados 

(ORDOÑEZ, 2005). Contudo, os indesejáveis, que são classificados como 

deterioradores, têm a principal função de metabolizar substratos do leite, modificando 

negativamente as suas características sensoriais (COUSIN, 1982; NÖRNBERG et al., 

2009). Os patogênicos também são indesejáveis, sendo estes os mais preocupantes, 

pois podem acarretar em surtos de toxi-infecções alimentares aos consumidores, 

podendo levá-los a óbito (JAY, 2005; SILVA et al., 2008).  

Os patogênicos mais importantes no leite são: bacilo de Koch ou Mycobacterium 

tuberculosis (causador da Tuberculose), Salmonella typha e Salmonella paratyphi 

(causadoras da Febre Tifoide), Brucillo melitensis (Febre de Malta), Streptococcus, 

Listeria spp., E. coli (CASP, ABRIL, 2003; JAY, 1994; MENEZES et al., 2014; REZER, 

2010; TAMIME, 2009) e Coxiella burnetii (febre Q) (CERF, CONDRON, 2006). 

 

3.3. Processamento do Leite Pasteurizado 

 

É possível observar o diagrama genérico de fabricação de leite bovino 

padronizado integral do tipo B pasteurizado fluido pela Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Diagrama geral de fabricação de leite padronizado integral tipo B. 

 

Fonte: adaptado de Bylund, 1995; Venturini Filho, 2010. 



38 

A industrialização do leite bovino cru resulta em diversos tipos de produtos, tais 

como leite fluido, em pó ou concentrado, queijos, iogurte, requeijão, manteiga, sorvete, 

bebidas lácteas e leite fermentado (VENTURINI FILHO, 2010). Todos esses produtos 

lácteos, inclusive o próprio leite processado, devem passar obrigatoriamente pela 

etapa de pasteurização (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003; LEWIS, DEETH, 2009). 

De modo similar, pela Figura 3.2 é possível observar a malha do processo 

genérico para obtenção de leite pasteurizado padronizado fluido. 

 

Figura 3.2 – Processo de fabricação de leite pasteurizado padronizado fluido. 

     

            

Fonte: adaptado de Bylund, 1995. 
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No início do processo, logo que o leite bovino cru sai do tanque de resfriamento 

(armazenamento), refrigerado, ele passa por uma simples filtragem através de 

membranas a fim de reter possíveis partículas de impurezas de diâmetro grosseiro, 

tais como areia, terra, entre outras, especificamente para ordenhas manuais 

(BYLUND, 1995). Na sequência, vai para a etapa de centrifugação ou clarificação, a 

qual tem dois objetivos concomitantes. O primeiro é a eliminação de impurezas, como 

células epiteliais, eritrócitos e leucócitos, ou qualquer partícula em suspensão com 

diâmetro superior a 10 μm (VENTURINI FILHO, 2010). Já o segundo objetivo é a 

separação de boa parte da gordura do leite – o creme. Ou seja, neste momento ocorre 

a separação de determinadas partículas sólidas do leite cru devido a diferenças de 

densidades (BYLUND, 1995). Essa separação pode ser realizada a quente ou a frio, 

porém como a diferença de densidade entre o meio gorduroso e o plasma é maior 

entre 32 e 38 °C, as fábricas pré-aquecem o leite antes da etapa de desnate a fim de 

garantir uma melhor eficiência (ALAIS, 1985; DAMODARAN et al., 2007). 

 Em seguida, é realizada a padronização do leite com a própria gordura retirada 

na etapa anterior. Isso ocorre principalmente pelo fato do teor de lipídeos do leite estar 

entre os componentes que mais variam naturalmente (WALSTRA et al., 1999). 

A homogeneização é realizada para evitar a formação de uma camada de 

gordura indesejável no leite, ou seja, evitar a coalescência dos glóbulos de gordura, a 

nata. Além disso, a homogeneização favorece o aumento da brancura do leite 

(DAMODARAN et al., 2007). Isso é conseguido pelo processo de redução do tamanho 

dos glóbulos de gordura, incremento de seu número e aumento da área superficial de 

5 a 10 vezes, pelo uso de alta pressão, quando o fluido passa por um pequeno orifício 

(BYLUND, 1995; FOX et al.,1960; VENTURINI FILHO, 2010). Frequentemente, as 

indústrias realizam a homogeneização do leite pré-aquecido, pois a baixas 

temperaturas alguns lipídeos podem estar cristalizados (não fundidos), resultando em 

baixíssima eficiência operacional (DAMODARAN et al., 2007; TAMIME, DEETH, 

1980). Contudo, a homogeneização também oferece desvantagens tecnológicas para 

o leite, tais como: redução da estabilidade térmica e mais suscetibilidade a oxidação 

lipídica por enzimas e/ou luz e calor (DAMODARAN et al., 2007). 

Algumas plantas produtoras realizam a etapa de desaeração do leite para evitar 

alterações oxidativas durante o seu armazenamento e melhorar a condução de calor 

na etapa de pasteurização. Para este caso, o leite fluido é pulverizado numa câmara 

de vácuo e o ar dissolvido é removido por uma bomba de vácuo (FELLOWS, 2000). 
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A etapa de mais crítica durante a industrialização do leite bovino cru para 

produção de leite pasteurizado é, de fato, a etapa de processamento térmico ou 

aquecimento. Neste instante o produto troca calor com o fluido de aquecimento, por 

tempo e temperatura pré-determinados. O principal objetivo é reduzir drasticamente a 

carga microbiana do leite a fim de torná-lo seguro ao consumo humano (BRASIL, 

1952).  

 

3.4. Pasteurização 

 

A pasteurização é chamada assim em homenagem ao trabalho de Louis Pasteur 

(1822 – 1895), um químico-microbiológico francês, que, por volta de 1864, 

desenvolveu um método para prevenir a fermentação anormal do vinho devido à 

destruição de determinados micro-organismos pelo uso de calor (DE JONG, 2008).  

Tecnicamente, a pasteurização é um tratamento térmico controlado no qual o 

alimento é submetido ao aquecimento indireto, por tempo determinado, seguido de 

resfriamento, para minimizar danos ao produto, como perdas sensoriais, tecnológicas 

e nutricionais. Portanto, este processo busca garantir a segurança microbiológica, 

aumentar a vida de prateleira e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade dos 

alimentos (LEWIS, HEPPELL, 2000).  

Esse tipo de processo faz uso de equipamento denominado pasteurizador, que 

pode ser do tipo a placas ou tubular, e é usado para vários produtos alimentícios, 

como sucos, leite, cerveja, purês, etc. (FELLOWS, 2000). 

Desde 1980, o The International Dairy Federation definiu pasteurização como: 

“Um processo aplicado ao produto (alimento) com o objetivo de minimizar possíveis 

riscos à saúde devido aos micro-organismos patogênicos do leite através de 

tratamento térmico, o qual resulte em mínimas modificações físicas, químicas e 

sensoriais ao produto” (DE JONG, 2008). 

No Brasil, com o intuito de proteger a saúde do consumidor, a legislação 

estabelece que os derivados de lacticínios, inclusive o leite para consumo, sejam 

fabricados a partir do leite pasteurizado (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003). Na instrução 

normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002, anexo V, é possível encontrar 

informações definidas pelo MAPA para a pasteurização do leite (BRASIL, 2002). 
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Atualmente, na indústria láctea, os principais tratamentos térmicos são 

classificados de acordo com o binômio tempo versus temperatura e o foco microbiano, 

e podem ser observados na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Principais tipos de tratamento térmico da indústria láctea. 

Tipo Tempo (s) Temperatura (°C) Foco microbiano 

Termização 15-20 65 Psicotróficos 

LTLT 20-30 min 63-74 Patogênicos 

HTST 15-20 72-85 Todos 

UHT 3-10 130-140 Todos + esporos 

Fonte: adaptado de De Jong, 2008; Fox, Mcsweeney, 1998; Villamiel et al., 2009. 

 

Segundo Fellows (2000), a pasteurização é um tratamento térmico relativamente 

ameno, em que o alimento é aquecido abaixo de 100 °C. Já a esterilização comercial 

consiste em tratamentos que superam os 100 °C (CASTRO, 2005). 

Na Figura 3.3 observa-se o esquema genérico do pasteurizador contínuo, com 

as suas 4 seções térmicas – aquecimento, regeneração, retenção e resfriamento. 

 

Figura 3.3 – Esquema de um processo de pasteurização com trocadores a placas.  

 

Fonte: Gut e Pinto, 2003b. 
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Na seção de aquecimento do produto, que é escoado devido à ação de bomba, 

ocorre a troca indireta de calor entre o fluido quente (utilidade industrial), que pode ser 

água líquida pressurizada ou vapor d’água (FELLOWS, 2000). Já para resfriamento 

do produto, após o seu aquecimento, é usada água fria, salmoura ou glicol, também 

através de troca térmica indireta (LEWIS, DEETH, 2009).  

A pasteurização rápida ou HTST tem sido largamente utilizada em indústrias de 

maior porte, principalmente nas que operam com grandes volumes (SILVA, 2000). É 

por este motivo que se faz necessário um exímio controle do processo, especialmente 

do binômio tempo & temperatura na saída do tubo de retenção, pois será nesta etapa 

que a qualidade microbiológica e a sensorial do produto pode ser comprometida 

(LEWIS, HEPPELL, 2000; MOKHTAR et al., 2012). Logo, tanto a seção de 

aquecimento quanto o tubo de retenção são as etapas mais críticas do processo 

(SARAVACOS, KOSTAROPOULOS, 2002). 

Caso o produto fique por mais tempo, ou a uma temperatura maior, no tubo de 

retenção, ele estará sendo sobre-processado, gastando mais energia e 

comprometendo a qualidade do mesmo. Contrariamente, caso ele fique menos tempo, 

ou a menor temperatura, ele estará sub-processado, representando risco à saúde do 

consumidor e apresentará menor vida útil. Então, neste caso, o alimento deverá ser 

descartado ou novamente processado. Em ambas as situações, isso acarretará 

perdas e maiores custos industriais. Baseado nisso, é necessária uma compreensão 

e controle do processo de pasteurização bem como da operação do equipamento 

(GUT et al., 2005; GUTIERREZ, 2013; HASTING, 1992; MANIK et al., 2004).  

A inativação de micro-organismos presentes nos alimentos, quando estes são 

submetidos ao calor, pode ser representada por cinética de primeira ordem, ou seja, 

a variação da concentração de células viáveis com o tempo de processamento é 

proporcional à concentração de células viáveis presentes (ESTY, MEYER, 1922). 

Segundo Gava (2007) e Maroulis, Saravacos (2003), a temperatura constante, para 

processo em batelada, tem-se: 

 

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
 ∝ 𝐶𝐴 ou 

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= − 𝑘𝐴 ∙  𝐶𝐴 (3.1) 

                                                                                                            
em que 𝐶𝐴 é a concentração de micro-organismos viáveis, 𝑡 é o tempo e 𝑘𝐴 é a 

constante de proporcionalidade, definida como velocidade específica de morte celular. 
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A extensão do tratamento térmico necessário para estabilizar um alimento é 

estipulada principalmente pelo valor do parâmetro 𝐷 (tempo de redução decimal) da 

enzima ou micro-organismo mais resistentes ao calor. Ele caracteriza a resistência 

térmica de um micro-organismo, ou composto de interesse, e depende de vários 

fatores, como, por exemplo, a composição química do alimento, temperatura do 

processo, entre outros. De acordo com a definição, o valor 𝐷 é o tempo necessário 

para destruir 90 % da população do micro-organismo alvo ou a inativação de 90 % de 

certo pigmento, vitamina ou enzima, a uma dada temperatura. Ou seja, será também 

o tempo necessário para reduzir um ciclo logaritmo. Portanto, quanto maior o valor de 

𝐷, maior será a resistência ao tratamento térmico aplicado (BALL, OLSON, 1957; 

FELLOWS, 2000; GAVA, 2007; MAROULIS, SARAVACOS, 2003). 

Outros parâmetros muito usados no estudo de tratamento térmico são 𝐹 e 𝑧 

(FELLOWS, 2000; MAROULIS, SARAVACOS, 2003). 𝐹 (letalidade) é definida como 

o tempo necessário para destruir certa carga desejada de micro-organismos alvo, a 

uma temperatura especificada (GAVA, 2007). Ela é uma grandeza utilizada para 

representação do efeito do tratamento térmico nos alimentos e indica a intensidade 

do mesmo em relação à morte microbiana (BERTELI et al., 2013). 𝑧 é definido como 

a variação da temperatura necessária para reduzir em 90 % o valor de 𝐷.  

Em relação à pasteurização do leite bovino cru, a legislação brasileira obriga que 

imediatamente após a pasteurização, o produto assim processado, deve apresentar 

teste qualitativo negativo para a enzima fosfatase alcalina ou fosfomonoesterase 

alcalina, teste positivo para a enzima peroxidase e enumeração de coliformes a 30/35 

°C menor do que 0,3 NMP/mL da amostra (BRASIL, 2002), como forma de garantir 

que a temperatura e o tempo recomendados tenham sido alcançados.  

A fosfatase alcalina, que é encontrada naturalmente no leite, é uma enzima 

termosensível (LIMA, 2010). Porém, como ela apresenta resistência térmica um pouco 

maior do que os patógenos formadores de esporos, é usada para avaliar a eficiência 

da pasteurização (FOX, MCSWEENEY, 1998). A sua completa inativação térmica 

ocorre a 72 °C por 16 s, em condições normais. Contudo, é possível a sua reativação 

no leite já processado quando em estocagem acima de 5 °C (SGARBIERI, 2005). 

Segundo Pelczar et al. (1981), as relações originais de tempo e temperatura de 

pasteurização do leite foram obtidas com o micro-organismo Mycobaterium 

tuberculosis – indicador alvo –, considerado como o agente patogênico mais termo-

resistente capaz de ocorrer no leite. Esta bactéria é destruída quando exposta a uma 
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temperatura de 140 °F (60 °C) durante 10 min. Entretanto, mais tarde foi descoberto 

que a Coxiella burnetii, agente etiológico da febre Q, transmissível pelo leite, pode 

sobreviver por um aquecimento a 143 °F (61,7 °C), durante 30 min. Então, como 

resultado destas descobertas, foram estabelecidas as atuais temperaturas de 

pasteurização baseadas neste micro-organismo indicador. 

A pasteurização do leite é responsável, também, por uma série de mudanças e 

reações complexas, de natureza física, química, bioquímica, nutricional e sensorial, 

sendo algumas desejadas e outras indesejadas. As variações mais frequentes e 

importantes dizem respeito ao decaimento do pH, precipitação do fosfato de cálcio, 

desnaturação das proteínas do soro e sua interação com as caseínas, isomerização 

da lactose, reação de Maillard e modificação das micelas de caseína do leite 

(DANNENBERG, KESSLER, 1998; DE JONG, 2008; FELLOWS, 2000; LEWIS, 

DEETH, 2009; TAMIME, DEETH, 1980; WALSTRA, JENNESS, 1984; WALSTRA, 

1990).  

 

3.5 Trocador de Calor a Placas 

 

Embora haja relatos sobre a primeira patente de um equipamento similar a um 

trocador de calor, na Alemanha, por volta de 1878 (LAWRY, 1959), considera-se que 

o primeiro trocador de calor a placas (do inglês, Plate Heat Exchanger) surgiu no ano 

de 1923 (PHE Ltda., 2002). Contudo, apenas na década de 1930 que os PHEs foram 

de fato introduzidos comercialmente no mercado industrial (GUT, 2003), mas só 

começaram a se tornar mais populares na década de 1960 (KAKAÇ, LIU, 2002). 

Os trocadores de calor a placas são os mais usados em indústrias de manufatura 

em geral (SRIHARI et al., 2005). Esses equipamentos foram criados especialmente 

para aplicações sanitárias devido à facilidade de higienização e limpeza, sendo, então, 

largamente utilizados em operações industriais dos setores alimentícios e 

farmacêuticos. Contudo, também são utilizados em plantas químicas. Sua principal 

aplicação é para processos contínuos de pasteurização e esterilização de alimentos, 

mas também para resfriamento (GUT, PINTO, 2003b; GUT, PINTO, 2003c; KIM et al., 

1999; SRIHARI et al., 2005; ZHENHUA et al., 2008). Na Figura 3.4 é possível observar 

alguns exemplos de PHEs industriais.  

Os PHEs são preferidos pela indústria laticinista, em vez dos trocadores 

tubulares, devido a algumas vantagens: desempenho superior de transferência de 
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calor, menor gradiente de temperatura, maior turbulência, facilidade para 

higienização, alta compactação e menor custo (BANSAL, CHEN, 2006; LEWIS, 

DEETH, 2009). Também apresentam altos valores de coeficiente de troca térmica 

devido à sua geometria, a qual promove grande turbulência a baixa velocidade (ALFA-

LAVAL, 1969, 1971). 

 

Figura 3.4 – Alguns modelos de PHEs industriais comerciais. 

 

Fonte: Alfa Laval, 2014; Grupo TecSul, 2014. 

 

Contudo também apresentam desvantagens, como a relativa necessidade de 

manutenção devido à reposição de gaxetas e placas (LEWIS, DEETH, 2009). Outra 

desvantagem é que operam com pressões e temperaturas limitadas (SHAH, 

SEKULIC, 2003), isto é, até 1,5 MPa e 150 °C quando se deseja operar a altas 

eficiências térmicas (GUT, PINTO, 2003b). Em alguns casos, estas condições podem 

ser modificadas, por exemplo, em unidades PHE do tipo lamela que não apresentam 

a flexibilidade de placas e gaxetas, pode-se operar com pressões de até 4,1 MPa e a 

800 °C (ABU-KHADER, 2012). 

Os trocadores de calor a placas são propensos à incrustação por causa de seus 

estreitos canais de fluxo (DELPLACE et al., 1994) e os pontos de contato entre as 

placas adjacentes (BELMAR-BEINY et al., 1993). De modo similar, segundo Bansal e 

Chen (2006) e Gut e Pinto (2003b), os trocadores tubulares também apresentam 

problemas de incrustação. 

Os trocadores de calor a placas são constituídos, na maioria das vezes, por finas 

placas metálicas com corrugações (SHAH, SEKULIC, 2003). Eles nada mais são do 
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que uma estrutura composta de um suporte para as placas independentes, 

geralmente confeccionadas em aço inoxidável, sustentadas por duas barras, uma 

superior e outra inferior, e presas pela compressão dos parafusos tensores 

encaixados nas placas denominadas móvel e fixa (GRUPO TECSUL, 2014). Um típico 

trocador de calor a placas é composto basicamente por um pacote de finas placas 

metálicas prensadas em um pedestal, como mostra a Figura 3.5. O pedestal é 

normalmente construído em aço carbono com pintura anticorrosiva. A placa fixa e a 

placa de aperto possuem bocais para a conexão das tubulações de alimentação e de 

coleta dos fluidos (GUT, PINTO, 2003b).  

 

Figura 3.5 – Principais componentes dos PHEs. 

 

Fonte: Gut, Pinto, 2003b.  

 

Os trocadores de calor a placas de aço inoxidável são os mais utilizados na 

indústria de laticínios em decorrência de suas inúmeras vantagens tecnológicas e 

operacionais (BANSAL, CHEN, 2006; MAHDI et al., 2009).  

A área de troca térmica por placa varia de 0,03 a 3,6 m2, em média (GUT, PINTO, 

2003b). Por exemplo, um PHE com 250 placas compactadas, pode apresentar até 

100 m2 de área superficial de troca térmica (MAROULIS, SARACOS, 2003). 

Entre cada par de placas são usadas gaxetas para formar canais de escoamento 

pelos quais os fluidos quentes e frio circulam alternadamente, trocando calor, 

indiretamente, através das placas metálicas (GUT, 2003). Além disso, essas placas 

têm corrugações (ondulações) que possibilitam obter maior turbulência no 

escoamento dentro dos canais, favorecendo os efeitos de transferência de calor e 
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quantidade de movimento. Somado a isso, a elevada velocidade induzida pelo 

bombeamento, reduz a espessura dos filmes de contorno para se obter elevados 

coeficientes de transferência de calor (FELLOWS, 2000). Estas ondulações também 

aumentam a resistência mecânica do pacote de placas, que pode ter de 3 a 700 

placas. O tipo mais comum de corrugações são a chevron (“espinha de peixe”) e a 

washboard (“tábua de lavar”), sendo que o ângulo de inclinação das ranhuras chevron 

é um parâmetro muito importante para o dimensionamento do PHE pois ele tem forte 

influência sobre os coeficientes de troca térmica e sobre a perda de carga dos fluidos 

(GUT, PINTO, 2003b). 

A transferência de calor em um trocador geralmente envolve convecção em cada 

fluido e condução através da parede que separa os dois fluidos (ÇENGEL, GHAJAR, 

2014). Na Figura 3.6 tem-se um esquema geral de como é a distribuição do 

escoamento entre os fluidos quente e frio. 

 

Figura 3.6 – Esquema do escoamento e troca de calor nas placas do PHE. 

 

Fonte: Bylund, 1995; Gut, 2003. 

 

Embora a grande maioria dessas placas sejam elaboradas em aço inoxidável 

(BANSAL, CHEN, 2006), também podem ser encontradas de materiais como titânio e 

outras ligas metálicas (SEC HEAT EXCHANGER, 2014). O espaço entre as placas 

costuma estar entre 2,5 e 5 mm, mas, no mercado estão disponíveis outras medidas, 

particularmente para fluidos viscosos (LEWIS, DEETH, 2009). 

Cada uma das placas do PHE possui orifícios nos cantos para a passagem dos 

fluidos e são seladas nas extremidades por gaxetas, também chamadas de juntas, 

que são de material elastomérico (GUT, PINTO, 2003b). As gaxetas do trocador 
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podem ser encontradas em diversos materiais, tais como Etileno-Propileno-Dieno 

(EPDM), outros tipos de borrachas sintéticas e materiais (SEC HEAT EXCHANGER, 

2014). Outros materiais, como o amianto, podem ser usados quando se deseja 

trabalhar com temperaturas superiores a 150 °C (GUT, PINTO, 2003b). 

O número total de placas térmicas do pacote é designado por 𝑁𝑃 e o número de 

canais formados é chamado de 𝑁𝐶, sendo que a sua relação é dada pela equação 3.2. 

 

𝑁𝐶 =  𝑁𝑃 −  1 (3.2) 

 

Segundo Gut r Pinto (2003c) e Pint e Gut (2002), a configuração de um PHE (ou 

de uma ou de múltiplas seções) define a distribuição do escoamento dos fluidos 

quentes e frios no interior do conjunto de placas do equipamento, além de outras 

partes do conjunto. Para configurar um trocador de calor a placas, além de 𝑁𝐶, são 

utilizados os seguintes parâmetros (GUT, 2003): 

 

 𝑌𝑓 (tipo de escoamento no canal); 

 𝑌ℎ (localização dos fluidos quente e frio); 

 𝑃𝐼 e 𝑃𝐼𝐼 (número de passes dos lados 𝐼 e 𝐼𝐼 do PHE); 

 ∅ (localização relativa das conexões de alimentação); 

 

Considerando o número de canais, o arranjo de passes, a localização das 

conexões de entrada e saída dos fluidos quente e frio e o tipo de escoamento, são 

inúmeras as possibilidades de configuração de um PHE. A escolha do tipo de 

configuração exerce grande influência sobre o desempenho térmico e hidrodinâmico 

do processo, sendo, então, importante a realização de uma análise durante o projeto 

de implementação e dimensionamento do equipamento (GUT, 2003).  

 

3.6 Incrustação 

 

O acúmulo de material nas superfícies dos trocadores de calor, durante suas 

operações, é dito como incrustação, do inglês, fouling (KAKAÇ, LIU, 2002; KAKAÇ et 

al., 2012). A incrustação dos trocadores de calor é um fenômeno indesejável e um dos 

maiores problemas na área da transferência de calor (KAKAÇ et al., 2012). Este 
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problema acomete vários setores industriais, tais como o químico, petroquímico e 

alimentício (BOTT, 1995; FRYER, BELMAR-BEINY, 1991).  

Geralmente, o material depositado na superfície dos equipamentos e tubulações 

pode ser material biológico, inorgânico, químico derivado de reações, cristalino e 

particulado. Ele dependerá do tipo de fluido (gás ou líquido) que estiver sendo 

processado no trocador de calor (BOTT, 1995). 

Em termos globais, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo governo da Nova 

Zelândia, em 1990, avaliou mais de dois mil trocadores de calor em 200 indústrias 

processadoras. O resultado foi que quase 90 % dos equipamentos verificados 

apresentavam alguma forma de incrustação (KHO, MÜLLER-STEENHAGEN, 1999). 

Já, nos Estados Unidos da América (USA), há 3 décadas, o custo médio devido a 

problemas de incrustação foi estimado entre 3,9 e 7,0 bilhões de dólares por ano 

(REBELLO et al., 1988). Do mesmo modo, na Holanda, o custo anual devido a 

problemas de incrustação é de aproximadamente US$ 40,0 milhões (GRIJSPEERDT 

et al., 2003). 

Especificamente na indústria de laticínios, a incrustação dos equipamentos 

durante o processamento do leite é causada pela formação de material depositado 

sobre a superfície das placas dos PHEs, consistindo em sua maioria por proteínas e 

sais minerais oriundos do mesmo (DE JONG, 2008; FRYER, BELMAR-BEINY, 1991; 

VISSER, JEURNINK, 1997; TE GIFFEL, VAN ASSELT, 2009). 

Bott (1995), Bouvier et al. (2014), Fryer e Belmar-Beiny (1991), Georgiadis et al. 

(1997) e Jeurnink (1996) afirmam que a incrustação é responsável por causar 

problemas do tipo: a) decaimento no coeficiente de troca térmica global (𝑈), 

prejudicando a transferência de calor; b) no escoamento do produto causa perda de 

carga e, consequentemente, diminuição na eficiência das bombas; c) perda de 

produto principalmente por sua aderência aos equipamentos e tubulações 

incrustados; d) contaminação do alimento devido a formação de biofilmes microbianos 

e depósitos para os mesmos (LEHNER et al., 2005). Ou seja, como a incrustação 

provoca redução na troca térmica e queda na pressão durante a pasteurização do 

produto, as fábricas, para manter a temperatura do produto no set point, aumentam a 

temperatura do meio de aquecimento, isto é, mais vapor (LEWIS, DEETH, 2009). 

Logo, resultará em maiores custos operacionais e perda do controle do processo (DE 

JONG, 2008; GEORGIADIS et al., 1997). Ou seja, aproximadamente 80 % dos custos 

operacionais são relacionados à incrustação, por isso torna-se claro que o 
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entendimento e correto controle deste problema é necessário na indústria láctea (DE 

JONG, 1996). 

Por exemplo, somente na França, o custo total devido à incrustação na indústria 

de laticínios, em 1991, foi estimado em 1 bilhão de francos franceses (CLIAUDAGNE, 

1991). De modo similar, esse problema tem resultando custos altíssimos para as 

indústrias americanas (KAKAÇ et al., 2012). Na Europa, os custos anuais adicionais, 

causados pela incrustação, foram iguais a 260 milhões de euros (BRINKMANN, 1986). 

Na Figura 3.7 tem-se a placa de um típico trocador de calor a placas industrial, 

incrustado após horas de processamento com leite bovino. 

 

Figura 3.7 – Placa de um PHE incrustado após processamento de leite bovino. 

 

Fonte: De Jong, 2008. 

 

No Brasil, as indústrias de laticínios se deparam com problemas operacionais 

devido à incrustação do leite, mas também de outros produtos derivados não-

acabados, como por exemplo, massa láctea usada em iogurtes e queijos, a qual 

também é pasteurizada em trocadores de calor convencionais. Em termos práticos, 

esse inconveniente é registrado pelos históricos de temperatura e pressão do 

processo, ao longo do tempo, mas sem qualquer ação por parte dos fabricantes. 

Embora haja uma quantidade considerável de trabalhos a respeito do fenômeno 

de incrustação do leite bovino em trocadores de calor, esse problema está somente 



51 

parcialmente compreendido devido à natureza complexa do leite e dos seus 

processos fabris (BANSAL, CHEN, 2006; BELMAR-BEINY, FRYER, 1992; BELMAR-

BEINY et al., 1993; BELL, SANDERS, 1944; BOXLER et al., 2014; BURTON, 1967, 

1968; CHANGANI et al., 1997; GEORGIADIS, MACCHIETTO, 2000; GOTHAM et al., 

1992; JUN, PURI, 2006; LEEDER, 1956; MAHDI et al., 2009; PETIT et al., 2013). Além 

disso, não foi possível traduzir esse entendimento numa forma efetiva de melhorar os 

projetos dos PHEs por modelos de incrustação (DE JONG, 2008). 

Embora os exatos mecanismos e reações entre os diferentes componentes do 

leite, durante a incrustação, ainda não tenham sido totalmente compreendidos, a 

relação entre a desnaturação da proteína β-lactoglobulina e a incrustação em PHEs 

já foi, em grande parte, elucidada. Essa correlação, entre a desnaturação das 

proteínas do leite e o efeito da incrustação, já foi confirmada por diversas 

investigações (DALGLEISH, 1990; DANNENBERG, 1986; DE JONG, VAN DER 

LINDEN, 1992; DE JONG et al., 1992, 1993; FRYER, 1989; LALANDE et al., 1985).  

A Figura 3.8 ilustra um esquema do mecanismo de deposição desta proteína 

durante a pasteurização do leite. 

 

Figura 3.8 – Esquema de incrustação da proteína β-lactoglobulina sobre a placa. 

 
 

Legenda: BLG = proteína β-lactoglobulina; BLG, D = proteína β-lactoglobulina 

desnaturada; BLG, A = proteína β-lactoglobulina agregada e BLG, I = proteína β-

lactoglobulina incrustada na placa. 

Fonte: adapatado de Georgiadis et al. (1998b). 
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A proteína β-lactoglobulina do soro lácteo, em termos de incrustação, é a que 

mais corrobora na formação da incrustação do leite durante o seu processamento, 

pois é a fração mais abundante e uma das mais termosensíveis (LEI et al., 2011; 

SANTOS et al., 2011b; VISSER, JEURNINK, 1997), sendo iniciado o seu processo de 

desnaturação a partir dos 70 °C (ERABIT et al., 2014; FRYER, BELMAR-BEINY, 

1991). 

Pela Figura 3.8, é mostrado como ocorre o mecanismo de incrustação da 

proteína láctea β-lactoglobulina. Primeiramente, tem-se a desnaturação da proteína, 

seguida de sua agregação. Após isso, a sua aderência na superfície da placa do PHE, 

completando o fenômeno da incrustação mediante à reação química e transferência 

de massa (DE JONG, 2008; GEORGIADIS et al., 1998b). A forma ativa da β-

lactoglobulina também é capaz de se agregar com outras proteínas lácteas, sendo 

adsorvida na parede de troca térmica (DE JONG et al., 1992). 

Além disso, há vários fatores que podem afetar a incrustação do leite e de 

produtos lácteos em trocadores de calor, tais como: teor de cálcio, pH, quantidade de 

bolhas de ar dissolvida, idade do leite, variações sazonais, composição química da 

superfície de troca térmica e sua geometria e tempo de processo (DE JONG, 2008). 

Na verdade, de acordo com Burton (1988), o fenômeno da incrustação do leite 

pode ser classificado com base na composição química do material aderido e na 

temperatura do processo, sendo tipo A e tipo B. O primeiro caso, resultado em 

depósitos mais esponjosos, brancos e suaves, com 50 a 70 % de proteínas lácteas, 

30 a 35 % de minerais (cálcio e fosfato) e com 5 % de lipídeos, e numa temperatura 

entre 75 °C e 115 °C (BELMAR-BEINY et al.,1993; DAUFIN et al.,1987). O segundo 

tipo de incrustação é formado para processos com temperaturas superiores a 115 °C, 

responsável por depósitos de coloração cinza, quebradiços (duros) e com estrutura 

granular. Sua composição química é de 70 a 80 % de minerais, 15 a 20 % de proteínas 

e 5 % de lipídeos (FRYER et al., 2006; LALANDE et al., 1985; LYSTER,1965). Essa 

diferença de composição de material depositado nas paredes dos equipamentos é 

importante para avaliar o melhor procedimento de limpeza química e física das 

tubulações e máquinas que processam leite (DE JONG, 1997). 

Nesse sentido, o modelo fenomenológico da incrustação do leite, embora 

complexo, deve levar em contar efeitos cinéticos e de transferência de massa, ambos 

para a β-lactoglobulina, dependendo também da temperatura do produto, do tempo 
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de operação (acúmulo de massa nas placas), da velocidade de escoamento 

(BERGAMAN et al., 2011) e das propriedades intrínsecas do leite (DE JONG, VAN 

DER LINDEN, 1992; DE JONG et al., 1992).  

 

3.7 Modelagem e Simulação 

 

De acordo com Hangos e Cameron (2001) um modelo é a imitação da realidade 

e a modelagem matemática é uma forma particular de sua representação.  

Similarmente, segundo Triola (2005) o modelo matemático é uma função matemática 

que se “ajusta” aos dados reais ou os descreve de modo muito próximo à realidade.  

Ou seja, um modelo nada mais é do que uma abstração matemática de algo real 

(SEBORG et al., 2004).  

Os modelos matemáticos de transferência de calor e perda de carga são 

necessários para o projeto e dimensionamento de PHEs. Com base em restrições 

hidráulicas e térmicas, é possível determinar a configuração de PHE e/ou custos fixos 

operacionais mínimos. Baseado nisso, a qualidade dos resultados da posterior 

otimização, dependerá fortemente da precisão e abrangência do modelo matemático 

obtido (CAREZZATO et al., 2007; IBARROLA et al., 2002). 

Uma quantidade considerável de trabalhos a respeito da modelagem, simulação 

e/ou otimização dos processos térmicos do leite em trocadores de calor sujeitos, ou 

não, à incrustação, já foi realizada dada a importância deste tema (AGUIAR, GUT, 

2014; BENNETT, 2007; BENNING et al., 2003; BOUVIER et al., 2014; CHOI et al., 

2013; CHANGANI et al., 1997; FRYER, 1989; GAO et al., 2010; GEORGIADIS et al., 

1998a; GRIJSPEERDT et al., 1999; GEORGIADIS, MACCHIATO, 2000; 

GRIJSPEERDT et al., 2004; GUT et al., 2014; GUTIERREZ et al., 2014; SAHO et al., 

2005; JUN, PURI, 2005a; JUN, PURI, 2006; MAHDI et al., 2009; PETIT et al., 2013). 

Contudo, os mecanismos da incrustação ainda não estão totalmente 

compreendidos, principalmente devido à natureza complexa do leite bovino (BANSAL, 

CHEN, 2006). Isto é, ainda não existem modelos satisfatórios que contemplem todas 

as variáveis necessárias para otimização deste processo (DE JONG, 2008).  

O fato do leite mostrar fortes variações sazonais, como resultado de diferenças 

em sua composição, dificulta ainda mais o estudo da incrustação e geração de 

modelos matemáticos confiáveis (BURTON, 1967).  



54 

Vários autores têm modelado os processos térmicos sujeitos à incrustação em 

trocadores de calor, principalmente do tipo PHE, com base na representação 

unidimensional do fenômeno (ANSARI et al., 2003; DELPLACE et al, 1994; 

DELPLACE, LEULIET, 1995; DELPLACE et al, 1997; FRYER, SLATER, 1985; 

GEORGIADIS et al., 1998b; GEORGIADIS, MACCHIETTO, 2000; GRIJSPEERDT et 

al., 2004; JUN et al., 2004; PETERMEIER et al., 2002; RIBEIRO, ANDRADE, 2002; 

SANDU, LUND, 1982; SCHREIER, FRYER, 1995; YOON, LUND, 1994). Porém, isto 

constitui em uma simplificação devido ao efeito da geometria das placas utilizadas na 

indústria (YOUCEF et al., 2009).  

A modelagem dinâmica de um PHE, com 6 canais, durante o aquecimento do 

leite bovino, foi realizada por Georgiadis e Macchietto (2000). Foi levada em conta a 

cinética de desnaturação de proteínas. O modelo obtido em regime transiente permitiu 

analisar a queda do coeficiente global de troca térmica ao longo do tempo, devido à 

incrustação do leite. O trabalho foi realizado para três diferentes configurações do 

trocador a fim de estudar os efeitos da incrustação. Os resultados experimentais 

concordaram de modo plausível com os dados teóricos e com a simulação. Os autores 

afirmaram que devido à natureza turbulenta no escoamento do leite no PHE a 

incrustação não foi tão severa quanto no caso do trocador tubular, além de que a 

incrustação não foi uniforme ao longo dos canais. Para este trabalho, o software de 

simulação utilizado foi o gPROMS. Contudo, não levou em conta o efeito da letalidade 

e foi considerado apenas no trocador de calor da seção de aquecimento. 

Em outros estudos, tais como os de Bouvier et al. (2014), De Bonis, Ruocco 

(2006); Grijspeerdt et al. (2003); Jun et al. (2003); Jun e Puri (2004), Jun et al. (2004), 

Jun e Puri (2006), Mahdi et al. (2009); Narataruksaa et al. (2008) e Youcef et al. (2009), 

modelos com representação bidimensional do fenômeno, representando o fluxo 

hidrodinâmico do fluido, foram utilizados para prever a distribuição da temperatura 

com maior exatidão do que um modelo unidimensional. 

Youcef e colaboradores (2009) utilizaram um modelo de incrustação 

bidimensional dinâmico para estudar a incrustação do leite dentro de um trocador de 

calor a placas de 12 canais com escoamento contra-corrente. Este estudo foi baseado 

no desempenho hidrodinâmico e termodinâmico do trocador, visando uma 

minimização dos gastos de produção e a qualidade do produto. Os resultados 

mostraram que a quantidade de massa incrustada sobre a superfície do trocador de 

calor está fortemente relacionada com a temperatura e o tempo de processamento do 
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leite. Por outro lado, constataram também que a incrustação foi altamente dependente 

das condições de operação do processo, mais especificamente da velocidade do 

escoamento. É afirmado que o grau de incrustação é, também, relacionado com o 

número de Reynolds, sendo inversamente proporcional ao mesmo. Isto é, a 

incrustação é menor para maiores valores de 𝑅𝑒 devido ao aumento de forças de 

cisalhamento no escoamento, estando isso de acordo com Belmar-Beiny et al. (1993). 

A modelagem bidimensional do fenômeno é algo complexo e dispendioso, de 

modo que a maioria dos autores fazem este tipo de estudo para um único canal ou 

parte deste (CHOI et al., 2013; GRIJSPEERDT et al., 2003; JUN, PURI, 2005a; LI et 

al., 2013; PETERMEIER et al., 2002; PIEPIÓRKA-STEPUK, DIAKUN, 2014). 

Piepiórka-Stepuk e Diakun (2014), investigando a incrustação do leite bovino nas 

placas do PHE, utilizando a técnica de fluidodinâmica computacional (CFD) pelo 

método dos volumes finitos, perceberam que os campos de velocidade do 

escoamento do fluido variaram consideravelmente ao longo das placas. As maiores 

velocidades foram observadas perto dos orifícios de entrada e saída das placas e em 

suas bordas. Já as menores velocidades foram visualizadas na região central das 

placas. Ainda, segundo os autores, nestas regiões de menor velocidade, a deposição 

de material incrustado foi mais acentuada e o processo de limpeza industrial no local 

(do inglês, Cleaning in Place, CIP) foi menos efetivo. Isso mostra que quanto maior a 

vazão do produto, menor será a sua incrustação. 

Muitos trabalhos têm sido realizados com fluidos que simulam o leite bovino 

(AUGUSTIN et al., 2007; BOXLER et al., 2014; BOXLER et al., 2012; ERABIT et al., 

2014; GAO et al., 2010; PATEL et al., 2013; PETIT et al., 2011; ROSMANINHO, 

MELO, 2008; ROSMANINHO et al., 2008). Na maioria destes casos, opera-se com 

água e proteínas do soro lácteo. Isso ocorre por alguns motivos: a) alta complexidade 

de se trabalhar com leite bovino in natura cru (BURTON, 1968; BURTON, 1988); b) 

também porque são amplamente usados como ingredientes funcionais em iogurtes, 

bebidas lácteas, formulações alimentares, molhos, etc. (BELMAR-BEINY et al., 1993); 

c) contém mais de 50 % de β-lactoglobulina, que é a proteína considerada responsável 

por formação de depósitos (DE JONG, 2008; LALANDE, RENE, 1988).  

Embora haja diversos estudos a respeito da modelagem e simulação da 

pasteurização do leite bovino, em trocador de calor sujeito à incrustação, ainda existe 

uma carência de informação sobre a complexa cinética de desnaturação e agregação 

proteica (DANNENBERG, 1986; GOTHAM et al., 1992; MURUGESAN, 
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BALASUBRAMANIAN, 2013). Portanto, a ligação entre os modelos de incrustação e 

os trocadores de calor ainda não está totalmente explorada (DE JONG, 2008).  

É possível encontrar vários trabalhos sobre modelagem e controle preditivo 

microbiológico no leite cru e no leite tratado (CHEN, HOOVER, 2003; CHEN, 2007; 

GUAN et al., 2005; GOUGOULI et al., 2011; VISSERS et al., 2007).  

Piyasena et al. (1998) desenvolveram um modelo linear para descrever a 

inativação da Listeria innocua e monocytogenes em leite bovino integral em 

tratamento HTST, em um pasteurizador de escala piloto, com uma temperatura de 

referência de 72 °C, a partir de dados históricos do processo térmico. Após a 

realização da simulação dos modelos, os autores concluíram que eles podem ser 

usados para simular o comportamento microbiológico durante a pasteurização. 

McKellar e Piyasena (2000) realizaram a modelagem e a simulação da letalidade 

(ou efeito da pasteurização) sobre a enzima α-L-fucosidase em leite bovino, em 

decorrência da pasteurização HTST, levando em conta dados históricos deste 

processo térmico. Os autores concluíram que é possível usar esse modelo como 

ferramenta preditiva ao tratamento de termização do leite. 

Uma modelagem fenomenológica em estado estacionário foi realizada em uma 

única seção do PHE, de um pasteurizador a placas, sendo considerado o efeito da 

letalidade, para leite bovino, sobre a bactéria C. burnetii (GUT et al., 2004).  

Um trabalho de modelagem matemática foi elaborado por Teleken et al. (2011) 

para descrever o crescimento de populações de microrganismos (L. monocytogenes, 

Pseudomonas spp., S. flexneri e B. cereus) no leite bovino. Os modelos foram 

validados satisfatoriamente de acordo com os autores. 

Frühling (2013) modelou matematicamente o desenvolvimento de bactérias no 

leite cru com influência da temperatura a fim de estimar qual era o melhor período 

para a remoção do leite do tanque de expansão durante o seu armazenamento, sendo 

que a variável resposta de interesse foi a contagem bacteriana total. 

Existem vários estudos que comprovam a necessidade de tratar o leite 

termicamente a fim de inativar, dentre outras, a bactéria patogênica Coxiella burnetii, 

a qual causa a febre Q em seres humanos (ENRIGHT et al., 1957; LENNETTE et al., 

1952; MARRIE, RAOULT, 1997; MALTEZOU, RAOULT, 2002). 

Não existem muitos trabalhos que contemplem a modelagem e a simulação da 

unidade de pasteurização completa, com todas as suas seções de troca térmica e o 

tubo de retenção. Um dos poucos artigos publicados é o de Gutierrez et al. (2014).  
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Nesse estudo, os autores desenvolveram uma modelagem fenomenológica 

dinâmica. Foi feita a simulação e validação do modelo obtido. Contudo, não foi levado 

em conta o efeito térmico da letalidade e nem da incrustação do leite bovino no 

equipamento. 

Consequentemente, uma modelagem matemática dinâmica mais completa e 

realística do processo de pasteurização do leite sob incrustação é necessária para um 

correto controle do processo, visando a otimização dos custos operacionais e da 

qualidade dos produtos (GRIJSPEERDT et al., 2003; GUTIERREZ, 2013). 
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4.  MODELAGEM MATEMÁTICA DA PASTEURIZAÇÃO 

 

Neste trabalho, a modelagem matemática do processo contínuo de 

pasteurização do leite bovino em trocador de calor a placas é parcialmente baseada 

em Gutierrez et al. (2014), no qual fez-se a modelagem e a simulação dinâmica e a 

validação em um pasteurizador a placas em escala laboratorial. Contudo, no referido 

trabalho, os autores não computaram o efeito da letalidade e nem da incrustação do 

produto. 

A fim de tornar a modelagem mais completa e realista, a contribuição deste 

trabalho é a consideração da letalidade do tratamento térmico para uma bactéria alvo 

e o efeito da incrustação do leite na seção de aquecimento do equipamento, bem 

como a validação dos históricos de temperatura, do fator de incrustação, coeficiente 

global de troca térmica e da massa total depositada nas placas do pasteurizador.  

Antes, algumas considerações ou hipóteses são apresentadas a seguir: 

 

i. Regime em estado transiente; 

ii. Todos os fluidos (água e leite) têm comportamento newtoniano (BYLUND, 1995; 

FOX, MCSWEENEY, 1998), são incompressíveis e homogêneos; 

iii. Sem geração de energia devido ao atrito viscoso; 

iv. Temperatura da placa uniforme em sua seção transversal; 

v. Temperatura do fluido uniforme na seção transversal do canal; 

vi. Perdas de calor para o ambiente são desprezíveis no PHE (adiabático); 

vii. Escoamento sem pontos de estagnação; 

viii. Perdas de calor para o ambiente são consideradas apenas no tubo de retenção 

e em suas conexões; 

ix. O perfil de velocidades é achatado (escoamento pistonado ou plug-flow ideal);  

x. Distribuição uniforme de fluxo nos passes do PHE, considerada mistura perfeita 

nas saídas dos passes do trocador de calor; 

xi. Para os fluidos, não há transferência de calor por difusão na direção axial; 

xii. Para as placas, há transferência de calor por difusão na direção axial e elas 

trocam calor com os canais adjacentes por convecção; 

xiii. As propriedades físicas dos fluidos são consideradas constantes e uniformes em 

cada seção do pasteurizador, sendo calculados os seus valores médios; 
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xiv. Não há mudanças de fase no escoamento; 

xv. Variações das energias potencial, cinética e outras energias não térmicas são 

desprezíveis nos balanços; 

xvi. A resistência térmica das placas, tubos e paredes do equipamento são 

uniformes; 

xvii. A incrustação do produto só é considerada na seção de aquecimento do 

equipamento uma vez que esta é a seção de maior importância em termos de 

transferência de energia ao produto e por estar em uma maior temperatura. 

 

Na Figura 4.1 são mostrados os caminhos que os fluidos, leite e utilidades de 

aquecimento e resfriamento, percorrem no pasteurizador, durante o funcionamento do 

equipamento. 

 

Figura 4.1 – Visão global do processo de pasteurização e seus pontos de registro de 

temperatura ao longo do equipamento. 

 

Fonte: adaptado de Gutierrez et al., 2014. 
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Basicamente, o pasteurizador modelado é composto por três trocadores de calor, 

sendo as seções de aquecimento (heating), regeneração (regeneration) e 

resfriamento (cooling), e pelo tubo de retenção (holding tube) e seus trechos. 

As indicações T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 correspondem aos pontos de 

registro online da temperatura do leite ao longo do processo de pasteurizador, sendo: 

entrada do produto cru, entrada e saída da seção de aquecimento, entrada e saída do 

tubo de retenção, entrada e saída da regeneração e saída do leite – já tratado – após 

o seu resfriamento, respectivamente. Já as indicações T9, T10, T11 e T12, 

representam as temperaturas de entrada e saída das utilidades de aquecimento e 

resfriamento, nesta mesma ordem. 

A especificação “Tubo 2” refere-se ao tubo de retenção. Já as especificações 

“Tubo 1” e “Tubo 3” referem-se às conexões de entrada e saída, respectivamente. 

Para realização da modelagem do processo é importante uma correta descrição 

da geometria, área de escoamento e troca térmica. Dois parâmetros importantes são 

considerados, sendo o diâmetro equivalente (𝐷𝑒) e o diâmetro hidráulico (𝐷ℎ) (WANG 

et al., 2007). Segundo Bergman et al. (2011), o diâmetro hidráulico é usado em 

cálculos de engenharia, para os parâmetros como Reynolds (𝑅𝑒) e Nusselt (𝑁𝑢), por 

exemplo. Logo, considerar-se-á que o diâmetro equivalente do canal do PHE é o seu 

diâmetro hidráulico e, como 𝑏 << 𝑤, a expressão para o diâmetro hidráulico fica 

(KAKAÇ, LIU, 2002; SHAH, SEKULIC, 2003; WANG et al., 2007): 

 

𝐷𝑒 =  𝐷ℎ =  
4 .  𝐴𝑐

𝑃𝑤
 =  

4 .  𝑏 .  𝑤

2 .  (𝑏 + 𝑤 .  Φ)
 ≅  

2 . 𝑏

Φ
 (4.1) 

 

em que 𝐴𝑐 é a área da seção transversal ao escoamento, 𝑃𝑤 é o perímetro molhado, 

𝑏 é a espessura média do canal, 𝑤 é a largura efetiva do canal e  Φ representa o fator 

área superficial efetiva de transferência de calor ou fator de alargamento, sendo 

representado por (GUT, 2003; KAKAÇ, LIU, 2002; WANG et al., 2007): 

 

Φ =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
=

𝐴𝑝

𝐿 .  𝑤
 com  Φ ≥ 1,0 (4.2) 

 

em que 𝐿 é o comprimento útil da placa (m). 
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Geralmente a área projetada é diferente da desenvolvida (𝐴𝑝) devido às 

ranhuras das placas, fazendo com que a área real de troca térmica, a área 

desenvolvida, seja maior que a área projetada (GUT, 2003). Então, a área total de 

troca térmica de uma placa (𝐴𝑝) e a área de escoamento do canal entre as placas (𝐴𝑐) 

serão dadas por (SHAH, SEKULIC, 2003): 

 

𝐴𝑝 =  Φ . 𝐿 . 𝑤 e 𝐴𝑐 =  𝑏 . 𝑤 (4.3) 

 

Pela inspeção da Figura 4.2, é possível observar todas as dimensões 

explicitadas para uma placa típica Chevron, em que 𝛽 e 𝐿𝑃 são o ângulo de inclinação 

das ranhuras e comprimento da placa entre os dois orifícios, respectivamente.  

 

Figura 4.2 – Dimensões de uma típica placa chevron de PHE. 

 

Fonte: Gut, 2003. 

 

O número de Reynolds é um adimensional usado em problemas de escoamento, 

o qual representa a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas no fluido 

(BERGMAN et al., 2011). Ele é definido como (SHAH, SEKULIC, 2003): 

 

𝑅𝑒 =  
𝜌 .  �̅� .  𝐷𝑒

𝜇
=  

𝐺 . 𝐷𝑒

𝜇
 (4.4) 

 

em 𝜌 é a densidade média do fluido que escoa, 𝜇 é a sua viscosidade, �̅� é a velocidade 

média, 𝐷𝑒 é o diâmetro equivalente do duto ou do trocador e 𝐺 é o fluxo mássico, o 

qual, para um PHE, é representado por (KAKAÇ, LIU, 2002; SHAH, SEKULIC, 2003): 
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𝐺 =  
𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑃𝐻𝐸

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
 =  

�̇�𝑖

𝑏 ∙  𝑤
 =   

�̇�

 (𝑏 .  𝑤 .  𝑁)
 (4.5) 

 

Outro adimensional pertinente é o número de Prandtl (𝑃𝑟), que representa o 

quociente entre a difusividade da quantidade de movimento e a difusividade térmica, 

isto é (SHAH, SEKULIC, 2003): 

 

𝑃𝑟 =  
𝜈

𝛼𝑡
=  

𝜈

(
𝑘

𝜌 .  𝐶𝑝)
=  

𝜇 .  𝐶𝑝

𝑘
 

(4.6) 

 

em que 𝑘 é a condutividade térmica, 𝐶𝑝 é o calor específico, 𝜈 é a viscosidade 

cinemática e 𝛼𝑡 é a difusividade térmica do fluido, sendo representada por (BERGMAN 

et al., 2011): 

 

𝛼𝑡 =  
𝑘

𝜌 . 𝐶𝑝
 (4.7) 

 

Sabe-se que as propriedades das substâncias variam com a temperatura. 

Contudo, a fim de facilitar a modelagem, será feito uso das médias simples entre a 

entrada (𝑒𝑛𝑡) e saída (𝑠𝑎𝑖) de um trecho do processo, sendo isso válido para 𝐶𝑝, 𝜌, 𝑘 

e 𝜇. Por exemplo, para calor específico, tem-se: 

 

𝐶𝑝 =  
𝐶𝑝𝑒𝑛𝑡 +  𝐶𝑝𝑠𝑎𝑖

2
 (4.8) 

 

Devido à transferência de calor na interface fluido-superfície, o adimensional 

número de Nusselt (𝑁𝑢) pode ser inserido nesta modelagem. Ele relaciona o 

coeficiente convectivo de calor com a condutividade térmica do fluido e o comprimento 

característico do escoamento, ou seja, a relação entre o fluxo de calor por convecção 

e o fluxo de calor por condução no fluido (SHAH, SEKULIC, 2003): 

 

𝑁𝑢 =  
ℎ .  𝐷𝑒

𝑘
 (4.9) 
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Esses adimensionais são inter-relacionados pela correlação geral (equação 

4.10), a qual leva em conta diversos parâmetros de configuração do trocador, 

propriedades dos fluidos, geometria do canal e operação do processo (AGUIAR, GUT, 

2014; GUT, 2003; KIM et al., 1999; KAKAÇ, LIU, 2002; ZHANG et al., 2013). 

 

𝑁𝑢 =  𝑎1 .  𝑅𝑒𝑎2  .  𝑃𝑟𝑎3  . (
𝜇

𝜇𝑤
)

𝑎4

 (4.10) 

 

em que os elementos 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 e 𝑎4 são parâmetros empíricos, 𝜇𝑤 é a viscosidade do 

fluido na temperatura média da parede e 𝜇 é a viscosidade média do fluido. 

Os valores dos parâmetros 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 e 𝑎4 podem ser obtidos experimentalmente 

pelo ajuste de parâmetros empíricos (GALEAZZO et al., 2006). 

A realização da modelagem será dividida nas seguintes etapas, sendo: 

 

 Num trocador de calor a placas (uma das três seções) do pasteurizador; 

 No tubo de retenção e em seus trechos de conexão aos trocadores; 

 Modelagem empírica da incrustação apenas no PHE de aquecimento; 

 Modelagem da letalidade nos canais dos PHEs e nos tubos do equipamento. 

 

4.1 Modelagem Matemática do Trocador de Calor a Placas 

 

O desenvolvimento dos modelos é realizando nesta seção para um trocador de 

calor a placas genérico, sendo que o pasteurizador possui três PHEs (Figura 4.1). 

 

4.1.1 Balanço de Massa para o Fluido nos Canais 

 

Como não há uma modelagem simples para a distribuição do fluido pelos canais 

do PHE com configuração genérica, é assumida a hipótese que o fluxo seja dividido 

igualmente entre os canais que compõe cada passe, tendo, assim, distribuição 

uniforme no escoamento nos canais. Portando, o lado 𝐼, o qual compreende o conjunto 

de canais de número ímpar, representa o fluido que escoa no canal 𝐼 e o lado 𝐼𝐼, o 

qual compreende o conjunto de canais de número par, representa o fluido que escoa 

no canal 𝐼𝐼 (GUT, 2003). 
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�̇�𝑖  =   
�̇�𝐼

𝑁𝐼
 , se 𝑖 é ímpar, canal pertence ao lado 𝐼 (4.11) 

 

�̇�𝑖  =   
�̇�𝐼𝐼

𝑁𝐼𝐼
 , se 𝑖 é par, canal pertence ao lado 𝐼𝐼 (4.12) 

 

em que 𝑁𝐼 e 𝑁𝐼𝐼 são definidos como o número de passagens (canais por passe) em 

cada lado do trocador. 

Neste caso, será usada uma velocidade média (�̅�) para o escoamento do fluido 

nos canais, entre as placas do PHE. Portanto, as velocidades médias dos fluidos 

(água e leite), serão consideradas como: 

 

�̅�  =   
�̇�

𝑁 .  𝜌 .  𝑏 .  𝑤
 =   

�̇�

𝑁 .  𝑏 .  𝑤
 (4.13) 

 

em que �̇� é a vazão volumétrica (m3/s) e 𝑁 é o número de canais por passe. 

 

4.1.2 Balanço de Energia para o Fluido nos Canais 

 

Os balanços de energia são elaborados de acordo com a 1ª lei da termodinâmica 

(conservação da energia) para um sistema aberto (KAKAÇ, LIU, 2002; SHAH, 

SEKULIC, 2003). Portanto, pela Figura 4.3, aplica-se um balanço diferencial de 

energia no volume de controle (𝑉𝐶), no fluido escoando em num canal genérico (𝑖) do 

PHE. 

Neste caso, será analisada a variação de energia do fluido que está 

atravessando o canal pela abordagem euleriana, pois o volume de controle é fixo. 

As temperaturas dos fluidos e das placas variam em relação ao espaço, nas três 

dimensões (𝑥, 𝑦 e 𝑧), e ao tempo. Contudo, pelas hipóteses descritas anteriormente, 

tem-se a análise unidimensional da transferência de energia: 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
≅ 0 e 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
≅ 0 (4.14) 
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Então, tem-se que a temperatura (𝑇) do fluido e da placa (𝑇𝑝) são funções apenas 

do espaço em relação a 𝑥 e em relação ao tempo (𝑡). 

 

Figura 4.3 – Volume de controle para o balanço de energia em canal genérico do PHE. 

 

Legenda: 𝑇𝑖 é a temperatura do fluido no canal 𝑖 e 𝑇𝑝,𝑖 é da placa 𝑖. 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Pelo balanço diferencial de energia no volume de controle no canal 𝑖, tem-se as 

parcelas de energia de entrada (𝑒𝑛𝑡) e saída (𝑠𝑎𝑖) devido ao escoamento do produto 

em relação ao eixo 𝑥, além das parcelas de energia transiente e da transferência de 

calor por condução e convecção (BERGMAN et al., 2011). Então, tem-se: 

 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=  �̇�  + �̇�𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑎𝑖 (4.15) 
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Detalhando as parcelas de energia total (𝐸), para um processo a pressão 

constante e sem trabalho de eixo, tem-se: 

 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=  

𝑑

𝑑𝑡
 (𝐻 +  𝐸𝐶  +  𝐸𝑃) = �̇�  +  �̇�𝑒𝑛𝑡 −  �̇�𝑠𝑎𝑖 (4.16) 

 

em que 𝐻 é a entalpia do sistema. 

Explicitando as variações de energia devido às correntes de entrada e saída: 

 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐻 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃) = �̇� + �̇�𝑒𝑛𝑡 . (�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑒𝑛𝑡  −   ⋯ 

(4.17) 

⋯  − �̇�𝑠𝑎𝑖 . (�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑠𝑎𝑖 

 

em que �̅� é a entalpia específica. Logo, pelas hipóteses já citadas, tem-se: 

 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐻) = �̇� + �̇�𝑒𝑛𝑡 . (�̅�)𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑎𝑖  . (�̅�)𝑠𝑎𝑖 (4.18) 

 

Pelo balanço de massa global no 𝑉𝐶, �̇�𝑒𝑛𝑡 =  �̇�𝑠𝑎𝑖 =  �̇�, obtém-se: 

 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= �̇�  +  �̇� . [(�̅�)𝑒𝑛𝑡 − (�̅�)𝑠𝑎𝑖] (4.19) 

 

Como: 

 

𝐶𝑝 =  
𝑑�̅�

𝑑𝑇
 (4.20) 

 

Integrando esta equação no volume de controle para 𝐶𝑝 médio: 

 

𝐶𝑝 .  (𝑇𝑒𝑛𝑡  −  𝑇𝑠𝑎𝑖)  = (�̅�𝑒𝑛𝑡  −   �̅�𝑠𝑎𝑖) (4.21) 

 

Então: 
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𝐶𝑝 =  
𝑑�̅�

𝑑𝑇
 → 

𝑑𝐻

𝑚
 = 𝐶𝑝  .  𝑑𝑇 (4.22) 

 

Sabendo que 𝜌 =  𝑚
𝑉⁄ , tem-se: 

 

𝐶𝑝 .  𝑑𝑇 .  𝜌 . 𝑉 =  𝑑𝐻 (4.23) 

 

Portanto, a equação 4.19, para um volume infinitesimal 𝑑𝑉, fica igual a: 

 

(𝐶𝑝 .  𝑑𝑇 .  𝜌 .  𝑑𝑉)

𝑑𝑡
 = 𝑄 ̇ +  �̇� .  𝐶𝑝 .  [𝑇𝑒𝑛𝑡 −  𝑇𝑠𝑎𝑖] (4.24) 

 

então, aplicando ao 𝑉𝐶 da Figura 4.3: 

 

𝜕𝑇𝑖

𝑑𝑡
 . 𝐶𝑝𝑖 . 𝜌𝑖  . 𝑑𝑉 = 𝑄 ̇ +  �̇�𝑖  .  𝐶𝑝𝑖 .  [𝑇𝑖(𝑥)  −  𝑇𝑖(𝑥 + 𝑑𝑥)]  (4.25) 

 

E, como  �̇� =  𝑑�̇�1 +  𝑑�̇�2 de acordo com a Figura 4.3, tem-se: 

 

𝑑�̇�1 +  𝑑�̇�2 = 𝑑𝐴𝑝,1 . 𝑈𝑖,1 . [𝑇𝑝,𝑖 (𝑥) −  𝑇𝑖 (𝑥)]  +   ⋯ 
(4.26) 

⋯ +  𝑑𝐴𝑝,2 . 𝑈𝑖,2 . [𝑇𝑝,𝑖 − 1 (𝑥) −  𝑇𝑖 (𝑥)] 

 

em que 𝑑𝐴𝑃,1 e 𝑑𝐴𝑃,2 são as áreas infinitesimais de troca nas placas 1 e 2 e 𝑈𝑖,1 e 𝑈𝑖,2 

são os coeficientes de transferência de calor entre o centro de um canal e o centro da 

placa 1 ou da placa 2, respectivamente. 

Rearranjando a equação 4.25, e como 𝑈𝑖,1 =  𝑈𝑖,2 =  𝑈𝑖, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑖

𝑑𝑡
. 𝐶𝑝𝑖. 𝜌𝑖. 𝑑𝑉 = 𝑑𝐴𝑝 . 𝑈𝑖 . {[𝑇𝑝,𝑖(𝑥) − 𝑇𝑖  (𝑥)]  + [𝑇𝑝,𝑖 − 1(𝑥) − 𝑇𝑖 (𝑥)]}  + ⋯ 

(4.27) 

⋯  +   �̇�𝑖. 𝐶𝑝𝑖. [𝑇𝑖(𝑥) − 𝑇𝑖(𝑥 + 𝑑𝑥)] 

 

em que 𝑑𝑉 é o volume infinitesimal do canal. Sendo: 

 

𝑑𝐴𝑃 = 𝑤 . 𝑑𝑥 . Φ e 𝑑𝑉 = 𝑤 . 𝑑𝑥 . 𝑏 (4.28) 
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O coeficiente global de transferência de calor (𝑈) para trocador de calor a placas 

em geral é composto por três parcelas: condução através da placa, convecção no 

fluido quente e convecção no fluido frio (BERGMAN et al., 2011; KAKAÇ, LIU, 2002; 

KREITH et al., 2010). Isto é: 

 

𝑈 =  
1

𝑅𝑡
=  

1

𝑅ℎ,𝑐
+

1

𝑅𝑘
+

1

𝑅ℎ,ℎ
 =  

1

1
ℎ𝑐

+  
𝑒𝑝

𝑘𝑝
+  

1
ℎℎ

 
(4.29) 

 

em que 𝑅𝑡 é a resistência térmica total de transferência de calor (m2.K/W), 𝑅ℎ,𝑐, 𝑅ℎ,ℎ e 

𝑅𝑘, representam as resistências devido à transferência de calor convectiva no lado 

frio, 𝑐 (cold), e quente, ℎ (hot), do trocador e a resistência térmica condutiva da placa, 

respectivamente. ℎ𝑐 e ℎℎ são os coeficientes de troca térmica convectivo nas 

superfícies do lado frio e do quente das placas (W/m2.K), 𝑘𝑝 é a condutividade térmica 

da placa (W/m.K) e 𝑒𝑝 é a sua espessura (m). 

Porém, modelando do plano central do canal até o central da placa adjacente, e 

sem levar em conta o efeito da incrustação, tem-se: 

 

1

𝑈𝑖
=

1

ℎ𝑖
+  

𝑒𝑝
2⁄

𝑘𝑝
 (4.30) 

 

Sabe-se que o coeficiente global de troca térmica no canal (𝑈𝑖) varia ao longo do 

escoamento devido uma série de fatores, tanto do fluido como do próprio escoamento 

(BERGMAN et al., 2011). Contudo, como é adotada a hipótese de propriedades 

uniformes e constantes (valores médios para os fluidos), é razoável considerar que o 

coeficiente global de transmissão de calor seja constante no PHE (GUT, 2003). 

Como há uma distribuição transversal uniforme de temperatura (considerações 

anteriores), a temperatura no canal do PHE pode ser considerada como função de 

seu comprimento adimensional, 𝜂. Portanto, para fins de cálculo, é feita a 

adimensionalização do comprimento do canal (𝑥) da seguinte forma (GUT, 2003): 

 

𝜂 =  
𝑥

𝐿
 , sendo que 0,0 ≤  𝜂 ≤  1,0 (4.31) 
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Além disso, nomeando as novas variáveis auxiliares da modelagem, tempo 

espacial no canal (𝜏𝑖) e o coeficiente 𝛼𝑖, em um canal genérico 𝑖, tem-se:  

 

𝜏𝑖 =   
𝑏 .  𝜌𝑖 . 𝑤 . 𝐿 

�̇�𝑖
=  

𝐿

�̅�𝑖
 e 𝛼𝑖 =  

𝑤 .  𝐿 .  𝛷

�̇�𝑖 .  𝐶𝑝𝑖
 (4.32) 

 

Em PHEs emprega-se o parâmetro binário 𝑌ℎ, o qual descreve a localização dos 

fluidos quente e frio nos lados I e II do trocador. Quando o fluido quente preenche o 

lado I tem-se 𝑌ℎ = 1 e se o fluido frio preencher o lado II, então o valor designado para 

este será 𝑌ℎ = 0 (GUT, 2003). Isso é representado esquematicamente na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Parâmetro de configuração do PHE genérico em relação à localização 

dos fluidos quente e frio. 

 

Fonte: adaptado de Gut e Pinto (2009). 

 

Nesse sentido, considerando as equações 4.11 e 4.12, para os dois lados, 

quente e frio, (𝐼 e 𝐼𝐼) do trocador, tem-se: 

 

𝛼𝐼 =  
𝑤 .  𝐿 .  Φ .  𝑁𝐼

�̇�𝐼 .  𝐶𝑝𝐼
 e  𝛼𝐼𝐼 =  

𝑤 .  𝐿 .  Φ .  𝑁𝐼𝐼

�̇�𝐼𝐼 .  𝐶𝑝𝐼𝐼
 (4.33) 

 

Além disso, para os dois lados (𝐼 e 𝐼𝐼) do PHE, tem-se: 

 

𝜏𝐼 =  
𝑏 .  𝜌𝑖 .  𝑤 .  𝐿 .  𝑁𝐼 

�̇�𝐼
=

𝐿

�̅�𝐼
 e 𝜏𝐼𝐼 =  

𝑏 .  𝜌𝑖 .  𝑤 .  𝐿 .  𝑁𝐼  

�̇�𝐼𝐼
=

𝐿

�̅�𝐼𝐼
 (4.34) 

 

Adimensionalizando as variações infinitesimais: 
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𝑑𝑥 = 𝑑(𝜂 . 𝐿) →  𝑑𝑥 = 𝑑𝜂 . 𝐿 (4.35) 

 

Inserindo na equação 4.27, dividindo tudo pela vazão no canal (�̇�𝑖) e por 𝐶𝑝𝑖, e 

rearranjando, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
 . 𝜏𝑖 =  𝛼𝑖  . 𝑈𝑖 . [− 2 .  𝑇𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖− 1 (𝜂)]  + ⋯ 

(4.36) 

⋯  +  
[𝑇𝑖 (𝜂) −  𝑇𝑖 (𝜂 + 𝑑𝜂)]

𝑑𝜂
 

 

Além disso, é introduzido um parâmetro para descrever o sentido do escoamento 

do fluido nos canais: 

 

𝑆𝑖 = + 1  escoamento no canal é no sentido positivo de 𝑥; ou 

𝑆𝑖 = - 1  escoamento no canal é no sentido negativo de 𝑥. 

 

Outrossim, como  
[𝑇𝑖 (𝜂)− 𝑇𝑖 (𝜂+𝑑𝜂)]

𝑑𝜂
  representa o negativo da variação da 

temperatura em relação a 𝜂 (derivada parcial), então, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
 . 𝜏𝑖 +  

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝜂
  .  𝑆𝑖  =  𝛼𝑖  . 𝑈𝑖 . [− 2 .  𝑇𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖− 1 (𝜂)] (4.37) 

 

sendo que o contador 𝑖 vai de 1 até 𝑁𝑐, para 𝑁𝑐 = número de canais, e que 𝑈𝑖  é o 

coeficiente global médio de transferência de calor, como dito anteriormente, entre o 

centro do canal, no volume de controle, até o centro da placa adjacente. 

Sabe-se que o primeiro e o último canal só trocam calor para um dos lados. 

Mediante isso, para o primeiro e último canal, respectivamente, tem-se: 

 

𝜕𝑇1

𝜕𝑡
 . 𝜏1 +  

𝜕𝑇1

𝜕𝜂
 .  𝑆1  =  𝛼1 . 𝑈1 . [− 𝑇1 (𝜂) +  𝑇𝑝,1 (𝜂)] (4.38) 

 

𝜕𝑇𝑁𝑐

𝜕𝑡
 . 𝜏𝑁𝑐 + 

𝜕𝑇𝑁𝑐

𝜕𝜂
 .  𝑆𝑁𝑐  =  𝛼𝑁𝑐 . 𝑈𝑁𝑐 . [− 𝑇𝑁𝑐 (𝜂) + 𝑇𝑝,𝑁𝑐 −  1 (𝜂)]  (4.39) 
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Já um canal interno 𝑖, que troca calor com ambos os lados, se 𝑖 for ímpar (𝐼): 

 

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
 . 𝜏𝑖 +  

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝜂
  .  𝑆𝑖  =  𝛼𝑖

𝐼 . 𝑈𝑖
𝐼 . [− 2 .  𝑇𝑖 (𝜂) + 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖− 1 (𝜂)] (4.40) 

 

E para um canal interno 𝑖, se 𝑖 for par (𝐼𝐼): 

 

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
 . 𝜏𝑖 +  

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝜂
  .  𝑆𝑖  =  𝛼𝑖

𝐼𝐼 . 𝑈𝑖
𝐼𝐼 . [− 2 .  𝑇𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑝,𝑖− 1 (𝜂)] (4.41) 

 

Os modelos obtidos acima são similares aos encontrados por Khan e Rahman 

(2012) em trabalho de modelagem e simulação dinâmica, em um PHE, o qual também 

foi considerado escoamento pistonado. 

 

4.1.3 Balanço de Energia para as Placas 

 

Pela Figura 4.5 observa-se a aplicação do balanço diferencial de energia numa 

placa genérica 𝑖 do PHE, com um volume de controle (𝑉𝐶). 

 

Figura 4.5 – Volume de controle para balanço de energia em placa genérica do PHE. 

 
 

Fonte: elaboração do autor (2016). 
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Similarmente ao caso anterior, pela análise no 𝑉𝐶, tem-se: 

 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=  𝑑�̇�1 − 𝑑�̇�2 −  𝑑�̇�3 +  𝑑�̇�4 (4.42) 

 

Há difusão de calor pela placa (meio sólido): 𝑑�̇�3 e 𝑑�̇�4. Então, faz-se uso da lei 

de Fourier, a qual estabelece que o fluxo de calor (�̇�) é equivalente ao gradiente de 

temperatura no espaço (∇T) e à condutividade térmica do material (𝑘), como mostrado 

pela equação 4.43 (BERGMAN et al., 2011): 

 

�̇�  =  
�̇�

𝐴
=  − 𝑘 ∙  ∇T (4.43) 

 

Portanto, pelas condições já explicitadas anteriormente, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
. 𝐶𝑝𝑝 .  𝜌𝑝 . 𝑑𝑉𝑝 =  𝑑𝐴𝑝 . 𝑈𝑖  . [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝑥) +  𝑇𝑖 (𝑥)]  +   ⋯ 

(4.44) ⋯ + 𝑑𝐴𝑝 . 𝑈𝑖+1 . [𝑇𝑖 + 1 (𝑥) −  𝑇𝑝,𝑖 (𝑥)] −  𝑘𝑝 . 𝐴𝑡𝑝  .   
𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝑥
|

𝑥
+   ⋯ 

⋯  + 𝑘𝑝 . 𝐴𝑡𝑝  .   
𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝑥
|

𝑥+𝑑𝑥
 

 

em que 𝐶𝑝𝑝 é o calor específico médio da placa,  𝜌𝑝 é a sua densidade média, 𝑘𝑝 é a 

sua condutividade térmica média, 𝑑𝑉𝑝 é o volume infinitesimal dela e 𝐴𝑡𝑝 é a área da 

secção transversal da placa, os quais equivalem a: 

 

𝐴𝑡𝑝 = 𝑤 .  𝑒𝑝 e 𝑑𝑉𝑝 = 𝑤 . 𝑑𝑥 .  𝑒𝑝 (4.45) 

 

Neste caso, como 𝑈𝑖  ≠  𝑈𝑖+1, pois circulam fluidos diferentes em cada um dos 

lados das placas, e as áreas de ambos os lados são iguais, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
. 𝐶𝑝𝑝 .  𝜌𝑝 . 𝑑𝑉𝑝 = 𝑑𝐴𝑝 .  𝑈𝑖 . [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝑥) +  𝑇𝑖  (𝑥)] +  ⋯ 

(4.46) 

⋯  + 𝑈𝑖+1 . [𝑇𝑖 + 1 (𝑥) −  𝑇𝑝,𝑖 (𝑥)] 
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∙∙∙  + 𝑘𝑝 . 𝐴𝑡𝑝 . (
𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝑥
|

𝑥+𝑑𝑥
−   

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝑥
|

𝑥
) 

 

Ainda, pela adimensionalização da direção 𝑥 (para 𝐿) e rearranjando os termos 

da equação, ter-se-á: 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
 ∙   

𝐶𝑝𝑝 .  𝜌𝑝 .  𝐿
2

𝑘𝑃
=  

𝐿2 .  Φ

𝑘𝑝 .  𝑒𝑝
  ∙   ⋯ 

(4.47) ⋯ ∙  {𝑈𝑖 . [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑖 (𝜂)]  +  𝑈𝑖+2 . [𝑇𝑖 + 1 (𝜂) −  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂)]} +  ⋯ 

⋯ + 
1

𝜕𝜂
  ∙  (

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂
|

𝜂+𝑑𝜂

−   
𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂
|

𝜂

) 

 

Pela definição de derivada segunda, tem-se que: 

 

1

𝜕𝜂
  ∙   (

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂
|

𝜂+𝑑𝜂

−   
𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂
|

𝜂

)  =   
𝜕2𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂2
 (4.48) 

 

Substituindo a difusividade térmica da placa, 𝛼𝑝, e nomeando as variáveis 

auxiliares da modelagem, 𝐽𝑃 (s) e 𝜛 (coeficiente), tem-se: 

 

𝐽𝑃 =  
𝐿2

𝛼𝑝
 e 𝜛 =  

𝐿2 .  Φ

𝑘𝑃 .  𝑒𝑝
 (4.49) 

 

Finalmente, chega-se à equação diferencial 4.50: 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
.  𝐽𝑃   − 

𝜕2𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂2
 =  𝜛 .  {𝑈𝑖 . [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) + 𝑇𝑖 (𝜂)] +  ⋯ 

(4.50) 

⋯  +  𝑈𝑖 + 1 . [𝑇𝑖 + 1 (𝜂) −  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂)]} 

 

Portanto, o balanço de energia diferencial numa placa genérica, se 𝑖 for ímpar 

(4.51) e se 𝑖 for par (4.52), será, respectivamente: 
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𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
.  𝐽𝑃   −  

𝜕2𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂2
 =  𝜛 .  { 𝑈𝐼 . [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑖 (𝜂)]  + ⋯ 

(4.51) 

⋯  +  𝑈𝐼𝐼 . [𝑇𝑖 + 1 (𝜂) −  𝑇𝑝,𝑖 (𝜂)] } 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝑑𝑡
.  𝐽𝑃  −  

𝜕2𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂2
  =  𝜛 .  {𝑈𝐼𝐼. [− 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂) +  𝑇𝑖 (𝜂)]  +  ⋯ 

(4.52) 

 ⋯  +  𝑈𝐼 . [𝑇𝑖 + 1 (𝜂) − 𝑇𝑝,𝑖 (𝜂)]} 

 

Essas equações representam a modelagem matemática devido ao balanço de 

energia diferencial nas placas dos PHEs do pasteurizador. 

 

4.1.4 Modelagem da Letalidade nos Canais do PHE 

 

Na realização da modelagem dinâmica da letalidade, nos canais do PHE, será 

considerada que a destruição do indicador alvo seja uma reação química de cinética 

de 1ª ordem, isto é (DE JONG, 2008; MAROULIS, SARAVACOS, 2003): 

 

𝑟𝐴  =  −  𝑘𝐴   ∙   𝐶𝐴 (4.53) 

 

em que 𝑘𝐴 é a constante cinética [1/s], 𝑟𝐴 é a velocidade de reação de inativação 

microbiológica [UFC/m3.s] e 𝐶𝐴 é a concentração do micro-organismo alvo [UFC/m3]. 

Aplicando um balanço diferencial material microbiano, para 𝐴 (bactéria-alvo), no 

𝑉𝐶 do canal 𝑖 de um PHE (Figura 4.3), em estado transiente, tem-se (FOGLER, 1999): 

 

�̇�𝑒𝑛𝑡,𝐴  −  �̇�𝑠𝑎𝑖,𝐴  +  �̇�𝐺,𝐴  −  �̇�𝐶,𝐴  =   
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
 (4.54) 

 

em que �̇�𝑒,𝐴 e �̇�𝑠,𝐴 representam as taxas materiais (UFC/s) de entrada e saída do alvo 

𝐴, respectivamente, no volume de controle (𝑉𝐶), e �̇�𝐺,𝐴 e  �̇�𝐶,𝐴 referem-se às taxas de 

geração e consumo de 𝐴, no volume de controle, devido à reação química. Então, 

para um canal genérico 𝑖 do PHE, tem-se: 

 

�̇�𝑖  ∙  (𝐶𝐴,𝑒𝑛𝑡  −  𝐶𝐴,𝑠𝑎𝑖)  −   𝑟𝐴  ∙  𝑑𝑉 =   
𝜕 (𝐶𝐴,𝑖  ∙ 𝑉)

𝜕𝑡
 (4.55) 
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�̇�𝑖  ∙  ( − 𝜕 𝐶𝐴,𝑖)  −  𝑘𝐴  ∙   𝐶𝐴,𝑖  ∙  (𝐴𝑐  ∙  𝑑𝑥)  =   
𝜕 𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
  ∙   (𝐴𝑐  ∙  𝑑𝑥)  (4.56) 

 

Dividindo ambos os lados da equação por 𝐴𝑐  ∙  𝑑𝑥, tem-se: 

 

−  
�̇�𝑖

𝐴𝑐
 ∙  (

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑥
)  − 𝑘𝐴 .  𝐶𝐴,𝑖  =   

𝜕 𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
   (4.57) 

  

− �̅�𝑖  ∙  (
𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑥
) −  𝑘𝐴 .  𝐶𝐴,𝑖  =   

𝜕 𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
   (4.58) 

 

sendo �̅�𝑖 a velocidade média do escoamento no canal [m/s] e 𝐴𝑐  [m2] a área da seção 

transversal do escoamento. 

O parâmetro cinético 𝐷 é relacionado com 𝑘𝐴 pela equação 4.59 (GAVA, 2007): 

 

𝑘𝐴 =   
ln 10

𝐷
 =   

2,3026

𝐷
 (4.59) 

 

A temperatura do processo afeta significativamente o valor de 𝐷 da destruição 

do indicador alvo. Neste sentido, a equação 4.60 mostra esta relação (BALL, OLSON, 

1957; PFLUG, 1990). 

 

𝐷 (𝑇)

𝐷𝑟𝑒𝑓
 =   10 

(
𝑇𝑟𝑒𝑓 −  𝑇

𝑧
)
 (4.60) 

 

Novamente, usando a forma adimensionalizada de 𝑥, explicitando o sentido do 

escoamento e substituindo as equações, para 1 ≤  𝑖 ≤  𝑁𝑐, tem-se: 

 

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝜂
 =  −  

𝐿

�̅�𝑖
  ∙   [  

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
 +  (

2,3026  ∙   𝐶𝐴,𝑖 (𝜂, 𝑡)

𝐷𝑟𝑒𝑓  ∙   10
(

𝑇𝑟𝑒𝑓 −  𝑇

𝑧
)

) ] (4.61) 

 

Para as seções de aquecimento e resfriamento, 𝑖 só assume valores referentes 

aos canais em que escoa o leite e para a seção de regeneração assume valores pares 

e ímpares, pois os dois lados do PHE têm produto.  
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Além disso, é computado o tempo espacial que o fluido permanece no canal do 

PHE durante a sua operação. Para este caso, em escoamento pistonado ideal e com 

densidade constante ao longo do tempo, o tempo médio de residência teórico ou 

tempo espacial nos canais do PHE (𝜏𝑖) é definido como a razão entre o volume interno 

do sistema (𝑉) e a vazão volumétrica (�̇�) (FOGLER, 1999; GUT, 2012), conforme 

equação 4.34. 

 

𝜏𝑖  =   
𝑉

�̇�
 =   

𝐴𝑐 .  𝐿

𝐴𝑐 . �̅�𝑖 
 =   

𝐿

�̅�𝑖
 (4.62) 

 

Portanto, substituindo na equação e a rearranjando, tem-se: 

 

𝜏𝑖  ∙   
𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
 +   

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝜂
 ∙  𝑆𝑖  =  − [ 𝜏𝑖   ∙    (

2,3026  ∙   𝐶𝐴,𝑖 (𝜂, 𝑡)

𝐷𝑟𝑒𝑓  ∙   10
(

𝑇𝑟𝑒𝑓 −  𝑇

𝑧
)

) ] (4.63) 

 

Contudo esta representação é uma aproximação da realidade devido às zonas 

de estagnação e recirculação nos canais do PHE (BENZE, 2013; GUT, 2012). Outra 

maneira de se representar o escoamento nos canais do trocador é pela substituição 

do tempo espacial (𝜏) pelo tempo médio de residência (𝑡𝑚), o qual é determinado 

experimentalmente, sendo que: 𝑡𝑚  <  𝜏 (GUT, 2012; LEVENSPIEL, 2007). 

Outra variável que deve ser utilizada nesta análise é o valor de esterilização ou 

decaimento logarítmico decimal da concentração (𝑆𝑉) do indicador alvo durante o 

processamento do leite. Ele é usado para avaliar a eficiência e a letalidade alcançada 

no processo térmico (GAVA, 2007; GUT, 2012; LEWIS, HEPPELL, 2000). Logo: 

 

𝑆𝑉 =  log (
𝐶𝐴,0

𝐶𝐴
)  (4.64) 

 

em que 𝐶𝐴,0 e 𝐶𝐴 representam as concentrações de alimentação e de saída, para o 

elemento em estudo, ao longo do processo, respectivamente. 

Essas equações representam a modelagem matemática devido ao balanço 

material do indicador alvo, neste caso, micro-organismos, nos canais dos PHEs do 

pasteurizador. 
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4.1.5 Modelagem da Incrustação nos Canais 

 

O efeito da incrustação do leite no equipamento, ao longo de sua pasteurização, 

será considerado apenas na seção de aquecimento, uma vez que este fenômeno é 

mais significativo nesta parte do pasteurizador, devido à maior temperatura do produto 

nesta etapa do processo, e pelo contato direto entre o leite e as placas quentes, e 

também pelo fato de ser a única seção a qual a taxa de recebimento de calor é crítica, 

diferente da seção de resfriamento, por exemplo, que não é responsável por fornecer 

energia térmica a fim de garantir a inocuidade do produto final. Além disso, no PHE 

da seção de aquecimento, é considerado o fenômeno da incrustação apenas nos 

canais que escoam leite, já que nos outros canais circulam apenas água limpa. 

A incrustação causa mudança no coeficiente global de transferência de calor (𝑈), 

ou seja, ocorre o acréscimo de um termo a mais na equação do coeficiente global de 

transferência de calor entre o fluido e a superfície térmica. Então, de acordo com 

Changani et al. (1997), tem-se: 

 

1

𝑈𝑡
 =  

1

𝑈
+  𝑅𝑓 (4.65) 

 

em que 𝑈𝑡 (W/m2.K) é o coeficiente global total de transferência de calor, considerando 

o fenômeno da incrustação (equipamento sujo), 𝑅𝑓 (K.m2/W) é a resistência térmica 

da incrustação ou fator de incrustação e 𝑈 é o coeficiente global total de transferência 

de calor (W/m².K) do equipamento limpo. 

O coeficiente global total de transferência de calor (𝑈𝑡), considerando as trocas 

de calor entre a utilidade de aquecimento e o leite a pasteurizar, sujeito à incrustação, 

fica (BERGMAN, et al., 2011; FRYER, SLATER, 1985; KAKAÇ, LIU, 2002): 

 

𝑈𝑡 =  
1

𝑅𝑡
=  

1

𝑅ℎ,𝑐
+

1

𝑅𝑘
+

1

𝑅ℎ,ℎ
+  

1

𝑅𝑓
 =  

1

1
ℎ𝑐

+ 
𝑒𝑝

𝑘
+  

1
ℎℎ

+ 
𝑒𝑓

𝑘𝑓
 
 

(4.66) 

 

em que 𝑒𝑓 e 𝑘𝑓 representam a espessura média do material depositado (m) ao longo 

da pasteurização do leite e a condutividade térmica média do material aderido (W/m.K) 

nas placas do PHE.  
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Na Figura 4.6 é observada a distribuição esquemática da temperatura da 

utilidade de aquecimento, leite e placa do PHE para um canal genérico, ilustrando 

todas as parcelas dos coeficientes térmicos devido à convecção e condução de calor, 

levando em conta o termo do fator de incrustação do leite na placa do PHE. 

 

Figura 4.6 – Distribuição da temperatura da água, placa, depósito e leite em uma parte 

qualquer do PHE na seção de aquecimento do equipamento. 

 

Fonte: adaptado de Fryer e Slater, 1985 e Kakaç e Liu, 2002. 

 

Para realização da modelagem da incrustação, é considerado um modelo 

matemático empírico. Nesse sentido, a Figura 4.7 ilustra os principais tipos de curvas 

de representação do fator de incrustação ao longo do tempo, sendo: a) modelo linear; 

b) modelo de queda; c) modelo assintótico; d) modelo dente de serra. 

Para a modelagem da incrustação do produto no equipamento, neste referido 

trabalho, toma-se como base a curva de modelo assintótico (c), uma vez que é a mais 

difundida na literatura científica. 

Além disso, como o processo térmico investigado neste trabalho foi conduzido 

para temperaturas abaixo de 100 °C, considera-se que o fenômeno da incrustação do 

leite no PHE de aquecimento seja do tipo A, sendo, então, predominantemente 

proteico. 
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Figura 4.7 – Curvas típicas do fator de incrustação em função do tempo de processo. 

 

Fonte: adaptado de Bott; 1995; Changani et al., 1997; Kern e Seaton, 1959. 

 

Tomando como ponto de partida o modelo representado pela curva c, tem-se a 

correlação de incrustação assintótica de acordo com Bott (1995) e Gutierrez (2013): 

 

𝑅𝑓(𝑡)   =  𝑅𝑀𝑎𝑥  ∙   (
𝑡𝑓

𝛼𝑓  +   𝑡𝑓
) (4.67) 

 

sendo que:  

 

𝑡𝑓   =  𝑡 −   𝑡𝑓𝑜          para      𝑡 ≥  𝑡𝑓 (4.68) 

 

em que 𝑅𝑀𝑎𝑥 é o valor máximo (assintótico) do fator de incrustação do processo, 𝑡 é 

o tempo de pasteurização (s), 𝑡𝑓𝑜 é o período de indução da deposição no 

equipamento (s), 𝑡𝑓 é o tempo de incrustração do processo e 𝛼𝑓 é o parâmetro de 

inclinação da curva de tendência da incrustação (s). 

Consequentemente, o coeficiente global total de transferência de calor (𝑈𝑡), que 

é função do fator de incrustação (𝑅𝑓), dependerá do tempo de processo. 

Além disso, para este tipo de modelo empírico, não se tem informações 

relevantes como influência da temperatura do processo, velocidade do escoamento e 

propriedades intrínsecas do leite, pressão de trabalho, incrustação por placa individual 
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e espaço (GEOGIARDIS, MACCHIETTO, 2000). Embora estes dados sejam 

importantes para o entendimento completo do processo bem como uma robusta 

modelagem, optou-se um por modelo empírico, pois torna a modelagem menos 

dispendiosa, simples e de mais fácil aplicação.  

De modo contrário, para o caso de modelagem fenomenológica da incrustação 

do leite bovino, considera-se que a incrustação do produto durante a sua 

pasteurização ocorre, simultaneamente, devido à transferência de massa e à reação 

química (BANSAL, CHEN, 2006; BELMAR-BEINY et al., 1993). Com este tipo de 

modelo é possível considerar as informações negligenciadas no caso anterior, sendo, 

então, esta uma opção de investigação mais completa, só que mais complexa.  

 

4.2 Modelagem do Tubo de Retenção e suas Conexões 

 

Na Figura 4.8 é possível observar uma representação de uma parte do tubo de 

retenção bem como o volume de controle (𝑉𝐶) ao qual será aplicado o balanço de 

energia diferencial, sendo indicada a direção do escoamento do leite. Da mesma 

forma que para os canais do PHE, será feita também a observação euleriana. 

 

4.2.1. Balanço de Energia para o Fluido nos Tubos 

 

Repetindo-se o procedimento de análise de um 𝑉𝐶 no canal do PHE (seção 

4.1.2), só que para o tubo de retenção, tem-se o balanço diferencial de energia dado 

pela Figura 4.8. 

A temperatura do fluido no tubo varia em relação ao espaço e ao tempo, isto é 

𝑇 (𝑥, 𝑟, 𝜃, 𝑡). Contudo, pelas hipóteses já explicitadas anteriormente, tem-se que: 

 

𝜕𝑇

𝜕𝜃
≅ 0 e 

𝜕𝑇

𝜕𝑟
≅ 0 (4.69) 

 

Portanto, tem-se 𝑇 (𝑥, 𝑡). Então, de modo similar a modelagem dos canais dos 

PHEs do pasteurizador, sem trabalho de eixo, tem-se a equação 4.70. 
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Figura 4.8 – Volume de controle (𝑉𝐶) para balanço de energia diferencial no tubo de 

retenção e em seus trechos. 

 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Isto é: 

 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝐻 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃) =  𝑑�̇� + �̇�𝑒𝑛𝑡 . (�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑒𝑛𝑡  +  ⋯ 

(4.70) 

⋯ −  �̇�𝑠𝑎𝑖 . (�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑠𝑎𝑖 

 

Pelas hipóteses: 

 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=  − 𝑑�̇�  + �̇�  .  [(�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑒𝑛𝑡 − (�̅� + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃)𝑠𝑎𝑖] (4.71) 
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𝜕𝑇𝑇

𝑑𝑡
. 𝐶𝑝 .  𝜌 . 𝑑𝑉𝑇 =  − 𝑑�̇� +  �̇� .  𝐶𝑝 .  [𝑇𝑒𝑛𝑡 −  𝑇𝑠𝑎𝑖]  (4.72) 

 

em que 𝑑𝑉𝑇 é o volume infinitesimal do fluido.  

Além disso, como: 

 

𝑑�̇� = 𝑑𝐴𝑇  . 𝑈𝑇 . ∆𝑇 =  𝑑𝐴𝑇  𝑈𝑇 .  [𝑇𝑇 (𝑥) −  𝑇∞] (4.73) 

 

em que 𝐴𝑇 é a área infinitesimal de troca térmica do tubo, 𝑈𝑇 representa o coeficiente 

global de troca térmica entre o centro do tubo e a sua superfície e 𝑇∞ é o valor da 

temperatura externa ao tubo. Então, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑇

𝑑𝑡
. 𝐶𝑝 .  𝜌 . 𝑑𝑉𝑇 =  − 𝑑𝐴𝑇  . 𝑈𝑇 .  (𝑇𝑇  − 𝑇∞) + �̇� .  𝐶𝑝 .  (𝑇𝑒𝑛𝑡 −  𝑇𝑠𝑎𝑖) (4.74) 

 

sendo que: 

 

𝑑𝑉𝑇 =  
𝜋 .  𝑑2

4
  .  𝑑𝑥 e 𝑑𝐴𝑇 = 2 . 𝜋 . 𝑅 . 𝑑𝑥 =  𝜋 . 𝑑 . 𝑑𝑥 (4.75) 

 

em que 𝑑 é o diâmetro interno do tubo. 

Substituindo na equação principal, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑇

𝑑𝑡
 ∙  

𝜋 . 𝑑2 .  𝜌 .  𝐿𝑇

4 .  �̇�
=   

− 𝜋 . 𝑑 . 𝐿𝑇  . 𝑈𝑇

𝐶𝑝 .  �̇�
 ∙  (𝑇𝑇 − 𝑇∞) +  

[𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑖]

𝑑𝜂
    (4.76) 

 

Inserindo 𝜏𝑇, o qual representa o tempo espacial do fluido dentro do tubo de 

retenção (em segundos), e o parâmetro adimensional auxiliar da modelagem (𝛾), de 

acordo com Gutierrez et al. (2014), tem-se: 

 

𝛾 =  
𝜋  ∙   𝐿  ∙   𝑑  ∙   𝑈

�̇�   ∙   𝐶𝑝
 e 𝜏𝑇 =  

𝜋  ∙   𝐿  ∙   𝑑2   ∙   𝜌

4 ∙  �̇�
=  

𝐿𝑇

𝑣𝑇
 (4.77) 

         

Portanto, tem-se: 
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𝜕𝑇𝑇

𝑑𝑡
 ∙  𝜏𝑇 =  − 𝛾 ∙  (𝑇𝑇 − 𝑇∞) +  

[𝑇𝑒𝑛𝑡 −  𝑇𝑠𝑎𝑖]

𝜕𝜂
 (4.78) 

 

Pela definição de derivada, [𝑇𝑒𝑛𝑡 −  𝑇𝑠𝑎𝑖 =  𝑑𝑇], tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑇

𝑑𝑡
 ∙  𝜏𝑇 =  − 𝛾 ∙  (𝑇𝑇  −  𝑇∞)  −  

𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜂
    (4.79) 

 

Essa equação representa a modelagem matemática devido ao balanço de 

energia num tubo genérico do pasteurizador, tendo em vista a hipótese de 

escoamento pistonado, como uma aproximação para esta análise. 

 

4.2.2. Modelagem da Letalidade nos Tubos 

 

O mesmo equacionamento realizado para os canais do trocador de calor a 

placas é utilizado para a distribuição de concentração (equação 4.63) e da letalidade 

(equação 4.64) para o tubo de retenção, bem como para os seus trechos. Porém, em 

apenas um único sentido de escoamento e usando o tempo espacial para o tubo (𝜏𝑇).  

 

 𝜏𝑇  ∙   
𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
 +   

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝜂
 =  − [ 𝜏𝑇   ∙    (

2,3026  ∙   𝐶𝐴,𝑖 (𝜂, 𝑡)

𝐷𝑟𝑒𝑓  ∙   10
(

𝑇𝑟𝑒𝑓 −  𝑇

𝑍
)

) ] (4.80) 

 

Essa equação representa a modelagem matemática devido ao balanço material 

do indicador alvo nos tubos do pasteurizador com relação ao espaço 

adimensionalizado (𝜂) e ao tempo (𝑡). 

A incrustação do produto nas paredes internas dos tubos não foi modelada. Isso 

porque as suas paredes não estão a temperatura maior do que a do leite, como no 

caso das placas da seção de aquecimento, sendo esse um fator que corrobora 

significativamente para a deposição na superfície de troca térmica. Logo, a 

modelagem da incrustação nos tubos (retenção e conexões) foi negligenciada.  
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4.3 Condições de Contorno 

 

Com base nas equações diferenciais, identifica-se a necessidade de condições 

de contorno a fim de realizar a simulação numérica do sistema dos modelos obtidos. 

Baseado nisso, são definidas condições para temperatura, nos canais do trocador de 

calor a placas [𝑇𝑖 (𝜂)], nas placas do PHE [𝑇𝑝,𝑖 (𝜂)] e no tubo de retenção bem como 

em seus trechos [(𝑇𝑇 (𝜂)]. Já para o balanço material para o indicador alvo, neste caso 

os micro-organismos, é definida a concentração nos canais e nos tubos do 

pasteurizador [𝐶𝐴,𝑖 (𝜂)]. 

 

4.3.1 Nos Canais e no Tubo de Retenção para Temperatura 

 

As condições aqui são aplicadas tanto para entrada como para saída dos canais 

do PHE. Logo, de forma geral, de acordo com Gutierrez et al. (2014), tem-se: 

 

 No primeiro passe, a temperatura de alimentação equivale a temperatura do 

fluido no início do primeiro passe, ou seja: 

 

𝑇𝑖 (𝜂)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡 , 𝑖 ϵ primeiro passe (4.82) 

 

 Na mudança de passe, a temperatura de saída do passe é igual ao somatório 

das temperaturas de saída dos canais dividido pelo número de canais do passe: 

 

 𝑇𝑖 (𝜂) =  
1

𝑁
     ∙ ∑ 𝑇𝑗  (𝜂)

𝑁

𝑗 𝜖 𝑎𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

   , 𝑖 𝜖 𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒         (4.83) 

 

 No último passe, a temperatura de saída do fluido é a mistura perfeita do fluido 

que deixa o mesmo, então: 

 

 𝑇𝑠𝑎𝑖  (𝜂)  =  
1

𝑁
     ∙ ∑ 𝑇𝑗  (𝜂)

𝑁

𝑗 𝜖 𝑎𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒

 (4.84) 
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Exemplificando um PHE com arranjo em série e que o número de canais por 

passe é igual a um, com 𝑁𝐶 = 12 canais e com 13 placas, como o mostrado na Figura 

4.9, tem-se as equações de condição de contorno nos canais na sequência: 

 

 Lado I: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑡 =  𝑇1 (𝜂 = 0) 

𝑇1(𝜂 = 1) =  𝑇3 (𝜂 = 1) 

𝑇3(𝜂 = 0) =  𝑇5 (𝜂 = 0) 

… 

𝑇7 (𝜂 = 0) =  𝑇9 (𝜂 = 0) 

𝑇9 (𝜂 = 1) =  𝑇11 (𝜂 = 1) 

𝑇11(𝜂 = 0) =  𝑇𝑠𝑎𝑖 

(4.85) 

 

 Lado II: 

 

𝑇𝑠𝑎𝑖 =  𝑇2 (𝜂 = 0) 

𝑇2(𝜂 = 1) =  𝑇4 (𝜂 = 1) 

𝑇4(𝜂 = 0) =  𝑇6 (𝜂 = 0) 

… 

𝑇8(𝜂 = 0) =  𝑇10 (𝜂 = 0) 

𝑇10(𝜂 = 1) =  𝑇12 (𝜂 = 1) 

𝑇12(𝜂 = 0) =  𝑇𝑒𝑛𝑡 

(4.86) 

 

Pelas hipóteses descritas anteriormente, tem-se a equação 4.87 para a 

extremidade superior e inferior de uma placa, as quais são adiabáticas. Isto é, esta 

condição descreve que não há troca de calor nas extremidades das placas do PHE, 

dos quais os valores de 𝜂 são 0 ou 1. Então: 

 

𝜕𝑇𝑝,𝑖

𝜕𝜂
| 𝜂=0 ,,𝜂= 1  = 0 , 𝑖 =  1, 2 . . . 𝑁𝐶  –  1         (4.87) 
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Pela Figura 4.9 é possível observar um esquema o qual exemplifica a estrutura 

acima, bem como parte do processo discretizado estudado para um caso específico 

de configuração, em que o número de canais por passe é igual a um, para um trocador 

de calor com 13 placas e com 12 canais, com arranjo em série, como já mencionado.  

 

Figura 4.9 - Exemplo de arranjo em série de um PHE com 12 canais e 13 placas. 

  
Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Neste sentido, partindo da Figura 4.1, a qual ilustra a visão global do processo 

de pasteurização e seus pontos de controle, têm-se as respectivas condições de 

contorno, para o leite, tanto para sua temperatura como para a concentração do 

indicador alvo, e para as utilidades de aquecimento e resfriamento: 

 

 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝐼 (𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜) → 𝑻𝟏 𝒐𝒖 𝑪𝟏   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖,𝐼 (𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝐼 (𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) → 𝑻𝟐 𝒐𝒖 𝑪𝟐   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖,𝐼 (𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡 (𝑡𝑢𝑏𝑜 1) → 𝑻𝟑 𝒐𝒖 𝑪𝟑   

 𝑇𝑠𝑎𝑖  𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖  (𝑡𝑢𝑏𝑜 1)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡 (𝑡𝑢𝑏𝑜 2 − 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜) → 𝑻𝟒 𝒐𝒖 𝑪𝟒   
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 𝑇𝑠𝑎𝑖  𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖  (𝑡𝑢𝑏𝑜 2 − 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡 (𝑡𝑢𝑏𝑜 3) → 𝑻𝟓 𝒐𝒖 𝑪𝟓   

 𝑇𝑠𝑎𝑖  𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖  (𝑡𝑢𝑏𝑜 3)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝐼𝐼 (𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜) → 𝑻𝟔 𝒐𝒖 𝑪𝟔   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖,𝐼 (𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜)  =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝐼 (𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) → 𝑻𝟕 𝒐𝒖 𝑪𝟕   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼 𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖,𝐼 (𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)  =  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑢 𝐶𝑠𝑎𝑖,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝 → 𝑻𝟖 𝒐𝒖 𝑪𝟖   

 𝑇𝑒𝑛𝑡,   𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼𝐼 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) → 𝑻𝟗 (á𝒈𝒖𝒂)   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼𝐼 (𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) =  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 → 𝑻𝟏𝟎 (á𝒈𝒖𝒂)   

 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  =  𝑇𝑒𝑛𝑡,𝐼𝐼 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) → 𝑻𝟏𝟏 (á𝒈𝒖𝒂)   

 𝑇𝑠𝑎𝑖,𝐼𝐼 (𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) =  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 → 𝑻𝟏𝟐 (á𝒈𝒖𝒂)   

 

Apenas para ressaltar, as indicações T1, T2, T3... e T12 referem-se às 

temperaturas do leite e das utilidades de aquecimento e resfriamento nos pontos de 

controle do pasteurizador (Figura 4.1). Já as indicações 𝑇1, 𝑇2... 𝑇𝑖 referem-se às 

temperaturas do leite nos canais dos PHE, ao longo do processo. Por último, C1, C2, 

C3... e C8 indicam a concentração microbiana por todo o pasteurizador. 

A condição de contorno no tubo de retenção e em seus trechos é que a 

temperatura de entrada em um trecho de tubo seja igual a de saída da parcela anterior. 

Segue-se o mesmo raciocínio para a concentração microbiana. 

 

4.3.2 Nos Canais e no Tubo de Retenção para Micro-organismos 

 

As condições de contorno para balanço microbiano são similares às usadas para 

temperatura, tanto de forma global quanto de forma discretizada, porém, neste caso, 

para concentração do micro-organismo, 𝐶𝐴,𝑖. Outra diferença é que o estudo da 

concentração é feito apenas para o leite, excluindo as utilidades quente e fria. 

 

4.3.3 Nos Canais para Incrustação 

        

A incrustação é considerada apenas na seção de aquecimento. Então, nas 

outras seções e no tubo de retenção do equipamento, tem-se: 

 

𝑅𝑓| 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜,𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜  = 0 (4.88) 
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Além disso, no PHE de aquecimento, considera-se que não há incrustação nos 

canais que escoam água limpa, apenas nos canais com produto. 

 

4.4 Condições Iniciais 

 

Neste trabalho foram utilizadas duas condições iniciais diferentes para o 

processo de pasteurização. A primeira é que pasteurizador seja avaliado a partir do 

estado estacionário. Portanto, tem-se: 

 

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
|

𝑡=0
  ;     

𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑡
|

𝑡=0
   ;     

𝜕𝑇𝑇

𝜕𝑡
|

𝑡=0
    ;      

𝜕𝐶𝐴,𝑖

𝜕𝑡
|

𝑡=0
 ;       

𝜕𝑅𝑓

𝜕𝑡
|

𝑡=0
  =   0 (4.89) 

 

A segunda é a condição inicial de partida, na qual inicialmente todos os fluidos 

(leite e utilidades), as placas do pasteurizador e a temperatura ambiente estejam a 

uma mesma temperatura, não havendo transferência de calor, ou seja: 

 

𝑇𝑖|𝑡=0  =  𝑇𝑝|
𝑡=0

 =  𝑇𝑇|𝑡=0  =  𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (4.90) 

 

Para letalidade, durante a partida, considera-se que a concentração microbiana 

inicial para o indicador alvo na entrada do pasteurizador (𝐶𝐴,𝑒𝑛𝑡) seja um valor que 

evite erros numéricos no software e que esteja de acordo com a legislação brasileira, 

a qual estabelece que o limite máximo para concentração microbiana para mesófilos, 

no leite cru, seja de, no máximo, 5,0 x 105 UFC/mL (BRASIL, 2002). Logo, no início 

do processo: 

 

𝑡 = 0     →      𝐶𝐴,𝑒𝑛𝑡 = 1 𝑥 105 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿  (4.92) 

 

Essas condições – iniciais e de contorno – para temperatura do processo, 

concentração microbiológica do indicador alvo e de incrustação do leite foram 

adotadas de modo a garantir cenários de estudo do modelo próximos da realidade da 

maioria das unidades processadoras de leite. Contudo, algumas vezes essas 

variáveis eram modificadas para avaliar os diferentes cenários ou efeitos de 

oscilações de processo, nas simulações, como mostrado na seção seguinte. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

A modelagem matemática desenvolvida no Capítulo 4, bem como a sua posterior 

simulação, foi aplicada e avaliada para um estudo de caso com leite baseada em um 

pasteurizador a placas de escala laboratorial.  

Nessa seção são mostradas as características das placas do PHE, o 

equipamento estudado bem como a sua configuração, condições de operação e 

propriedades dos fluidos usados. 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido nas dependências do Laboratório de 

Engenharia de Alimentos (LEA), situado no Departamento de Engenharia Química da 

Escola Politécnica da USP, na cidade de São Paulo. 

 

5.1 Equipamento Avaliado 

 

Na Figura 5.1 é possível observar o equipamento utilizado no estudo de caso e 

na validação experimental do modelo da incrustação do produto. 

 

Figura 5.1 – Pasteurizador laboratorial FT-43 (Armfield, UK) empregado no estudo. 

 

Fonte: elaboração do autor (2016). 
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O estudo de caso foi realizado em um pasteurizador do tipo placas FT-43 

(Armfield, UK), com placas lisas de aço inoxidável, separadas por gaxetas de silicone, 

alimentado por uma bomba peristáltica 7017-20 (Masterflex, USA), composto por três 

seções: regeneração, aquecimento e resfriamento. Os três PHEs são incorporados 

em um único pedestal. O sistema também é composto pelo tanque de alimentação (4 

L), pelo tubo de retenção e suas duas conexões e pela válvula diversora de fluxo, 

sendo o equipamento já mostrado na Figura 5.1 Os seus componentes deste são: 

unidade processadora de pasteurização, console de controle, unidade de refrigeração 

modelo FT61-B e interface de aquisição de dados modelo FT43 A-90 IFD. De acordo 

com o fabricante, as especificações técnicas da máquina são: 

 

 Bomba de alimentação do tipo peristáltica, marca MASTERFLEX, capacidade 

máxima 200 L/h e capacidade nominal de 20 L/h; 

  Controlador de temperatura de pasteurização do tipo microprocessador com 

ação PID para o aquecedor de água, faixa de 0 °C a 100 °C; 

 Placas lisas de aço inoxidável AISI 316, com gaxetas em silicone de grau 

sanitário e área de troca térmica unitária 50,1 cm2; 

 Sistema de aquecimento composto por bomba centrífuga de circulação de água 

quente, a qual é aquecida por uma resistência elétrica de capacidade 1,5 kW. A 

vazão de água quente é variável através da válvula agulha do rotâmetro em até 

1,5 L/min; 

 Sistema de resfriamento ARMFIELD modelo FT-61 com bomba centrífuga 

interna que opera até 4 °C. A vazão de água fria é variável através da válvula 

agulha do rotâmetro até 1,5 L/min; 

 Tubo de retenção em formato de “S” com volume interno de 75 cm3 e com 

isolamento térmico. 

 

O tubo de retenção do equipamento (padrão de 72 °C por 15 s), o qual possui 

volume interno de 75 mL, está conectado aos trocadores por duas mangueiras de 

silicone, ou conexões, uma de cada lado de suas extremidades, com isolamento 

térmico em espuma. A Tabela 5.1 apresenta os valores das dimensões físicas do tubo 

de retenção e de suas duas conexões. 
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Tabela 5.1 - Dimensões do tubo de retenção e suas conexões. 

Elemento Comprimento (m) Diâmetro interno (m) 

Conexão 1 0,48 9,50x10-3 

Tubo de retenção 0,83 1,07x10-2 

Conexão 2 1,17 6,00x10-3 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

As propriedades físicas e as dimensões das placas do equipamento estudado 

podem ser observadas na Tabela 5.2 Além disso, as medidas das gaxetas bem como 

o seu esboço são descritos na Figura 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Características das placas do pasteurizador ARMFIELD FT-43A. 

Características Valor Unidade 

Comprimento da parte úmida, 𝐿 8,35x10-² m 

Largura da parte úmida, 𝑤 6,00x10-² m 

Espessura do canal, 𝑏 1,50x10-³ m 

Diâmetro do orifício, 𝐷𝑃  8,00x10-³ m 

Espessura da placa, 𝑒𝑃 1,00x10-³ m 

Fator de alargamento, Φ 1,00 - 

Área de troca térmica, 𝐴𝑃  5,01x10-³ m2/placa 

Condutividade térmica, 𝑘𝑃  1,34x10 W/m.K 

Capacidade calorífica da placa, 𝐶𝑝𝑃 468,0 J/kg.K 

Densidade da placa, 𝜌𝑃 8238,0 kg/m3 

Fonte: Gut, Pinto, 2004; Armfield, 2014. 

 

Na Figura 4.1 estão indicados doze pontos de interesse para a controle da 

temperatura do leite, durante o processo, além dos pontos referentes às utilidades de 

aquecimento e de resfriamento, sendo esses os pontos de registro de dados de 

temperatura do fluido ao longo do tempo.  

O arranjo das três seções do trocador de calor foi do tipo em série (um canal por 

passe) e contracorrente. Foram considerados dez passes de um canal na 

regeneração, seis passes de um canal no aquecimento e quatro passes de um canal 

no resfriamento, seguindo recomendação do fabricante. 
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Figura 5.2 - Dimensões em milímetros da gaxeta do PHE. 

 

Fonte: Gutierrez, 2008. 

 

Os principais parâmetros da configuração adotada para a simulação do processo 

de pasteurização são mostrados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros da configuração das 3 seções do PHE estudado. 

Parâmetro Regeneração Aquecimento Resfriamento 

𝑁𝐶 20 12 8 

𝑃𝐼 10 6 4 

𝑃𝐼𝐼 10 6 4 

∅ 3 3 3 

𝑌ℎ  0 0 1 

𝑌𝑓 1 1 1 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Na maioria das simulações realizadas, adotou-se a vazão de produto como 

sendo a de condição nominal do equipamento, 20 L/h, e a vazão das utilidades de 

aquecimento e de resfriamento (água) como sendo 60 L/h. Contudo, para algumas 

simulações, esses valores foram alterados a fim de possibilitar o estudo de 

perturbações no processo. 
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Os valores utilizados para os coeficientes globais de troca térmica entre fluido e 

ar ambiente nas conexões e no tubo de retenção foram obtidos experimentalmente 

por Gutierrez (2013), e podem ser vistos na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Coeficientes globais de troca térmica entre fluido e o ar para o tubo de 

retenção e suas conexões. 

Seção 𝑈𝑇 (W/m².K) 

Conexão 1 6,1 

Tubo de Retenção 16,0 

Conexão 2 47,0 

Fonte: Gutierrez, 2013. 

 

Os valores usados para os parâmetros experimentais da correlação de Nusselt, 

citada no capítulo 4 (equação 4.10), são baseados no estudo de Miura (2006), que 

ajustou a equação 5.1 como correlação para determinação do coeficiente convectivo 

nos canais do PHE para arranjo de passes em série (𝑁 = 1), sendo isso válido para 

água. 

 

𝑁𝑢 = 0,0263 ∙  𝑅𝑒0,867  ∙  𝑃𝑟0,333 (5.1) 

 

O cálculo do tempo espacial (𝜏) para o leite bovino, na vazão nominal do 

equipamento (20 L/h), em cada seção do trocador, foi realizado a partir das equações 

5.2 e 5.3 e os valores obtidos podem ser vistos na tabela 5.5. 

 

𝜏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠 =   𝜏𝑠 ∙  𝑃𝐼 , se for para o lado 𝐼 do PHE (5.2) 

 

𝜏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠 =   𝜏𝑠 ∙  𝑃𝐼𝐼 , se for para o lado 𝐼𝐼 do PHE (5.3) 

 

em que 𝜏𝑠 é o tempo espacial do produto na seção em questão, obtido a partir de 𝜏𝑖 

pela equação 4.32, sendo que 𝑠 é equivalente à seção de aquecimento, resfriamento 

e/ou regeneração, e os valores de 𝑃𝐼 e 𝑃𝐼𝐼 podem ser vistos na Tabela 5.5. Para o 

tubo de retenção e suas conexões, a equação usada foi a 4.77, para 𝜏𝑇. 
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Tabela 5.5 – Valores calculados de tempo espacial para leite ao longo no processo. 

Seção do Pasteurizador Tempo espacial (s) 

Regeneração (entrada) 13,53 

Aquecimento 8,12 

Conexão 1 6,12 

Tubo de Retenção 13,43 

Conexão 2 6,77 

Regeneração (saída) 13,53 

Resfriamento 5,41 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Uma alternativa para representar o escoamento nos canais do trocador e nos 

tubos é substituir o tempo espacial teórico (𝜏) pelo tempo médio de residência tm que 

é determinado experimentalmente e que, devido às zonas de estagnação do fluido ao 

longo de seu escoamento: tm < 𝜏 (LEVENSPIEL, 2007). 

O cálculo do tempo médio de residência (tm) pode ser baseado na somatória dos 

volumes de plug flow e de mistura perfeita do produto, sendo que a diferença entre a 

soma destes volumes é inferior ao volume interno do trocador, ou seja, o seu volume 

morto (GUTIERREZ et al., 2011). 

 

5.2 Micro-organismo Estudado 

 

Os parâmetros cinéticos relativos à inativação térmica do micro-organismo 

avaliado neste trabalho – a bactéria Coxiella burnetii – são mostrados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Parâmetros cinéticos relativos à inativação térmica da C. burnetii. 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐷𝑟𝑒𝑓 1,88 s 

𝑇𝑟𝑒𝑓 72,0 °C 

𝑧 4,34 °C 

Fonte: Cerf e Condron, 2006. 

 

Como já comentado anteriormente, a concentração inicial de micro-organismos 

foi considerada como igual a 1,0 x 105 UFC/mL para a maioria das simulações, porém 
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para outras – cenários com perturbações do sistema –, esse valor variou de acordo 

com cada tipo de estudo realizado no estudo de caso. Como dito anteriormente, esse 

valor foi escolhido com base na solução numérica do problema pelo software e 

também devido ao fato que a legislação brasileira estabelece que o limite máximo para 

concentração microbiana para mesófilos, no leite cru, é de 5,0 x 105 UFC/mL (BRASIL, 

2002). Além disso, estudos quantificam que este valor está dentro da faixa média 

encontrada para produtores rurais de leite bovino cru, sendo de 1 x 104 a 1 x 106 

UFC/mL (PINTO et al., 2006). 

 

5.3 Propriedades dos Fluidos Utilizados 

 

A fim de calcular algumas das propriedades termofísicas da água de 

aquecimento e de resfriamento foram utilizadas as equações 5.2 a 5.5, todas para 

temperaturas entre 0 e 90 °C, compiladas por Gut e Pinto (2003c):  

 

𝜌 =  2,080 𝑋 10− 5  ∙   𝑇3 − 6,668 𝑋 10− 3  ∙  𝑇2 + 0,0468 ∙  𝑇 + 999,9 (5.2) 

 

𝜇 =  
1

21,482 ∙ [(𝑇 − 8,435) +  √8078,4 +  (𝑇 − 8,435)2] −  1200
 (5.3) 

 

𝐶𝑝 =  5,201 𝑋 10−7 ∙ 𝑇4 − 2,153 𝑋 10−4 ∙ 𝑇3 + 4,176 𝑋 10−2 ∙ 𝑇2 −  
2,617 ∙ 𝑇 + 4226,1 

(5.4) 

 

𝑘 = 0,5692 +  
𝑇

538
 −  

𝑇2

1,333 𝑋 105
 (5.5) 

 

Todas essas propriedades, densidade, 𝜌 (kg/m3), viscosidade, 𝜇 (Pa.s), calor 

específico, 𝐶𝑝 (J/kg.K) e condutividade térmica, 𝑘 (W/K.m), dependem da temperatura 

média da seção do equipamento em °C. 

Similarmente, para se determinar os valores das propriedades termofísicas do 

leite, utilizou-se as correlações 5.6 a 5.9, também para temperaturas entre 0 e 90 °C. 

O cálculo dos parâmetros como densidade (𝜌), viscosidade (𝜇) e condutividade 

térmica (𝑘) estão de acordo com Cheng e Friis (2007), e o calor específico (𝐶𝑝) com 

Choi e Okos (1986). Os elementos 𝑥𝑤 e 𝑥𝐿 representam as frações mássica de água 

e lipídeos presentes no leite bovino, respectivamente.  
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𝜌 = (1040,7 − 0,2665 ∙ 𝑇 − 2,3𝑋10−3 ∙ 𝑇2) −  𝑥𝐿  (1,011 + 9,76𝑋10−3 ∙ 𝑇

− 4,81𝑋10−5 ∙ 𝑇2) 
(5.6) 

 

𝜇 = [(0,9565 − 1,3004𝑋10−3 ∙ 𝑇 + 1,958𝑋10−4 ∙ 𝑇2) + 𝑥𝐿  ∙  (0,4766

−  0,0114 ∙ 𝑇 +  7,2642𝑋10−5 ∙ 𝑇2) ] 𝑋 10−3 
(5.7) 

 

𝑘 = (0,528 + 0,00123 ∙ 𝑇 − 0,732 𝑋 10−5  ∙  𝑇2). [1 −  𝑥𝐿(0,843 + 0,0019
∙ 𝑇)] 

(5.8) 

  

𝐶𝑝 =  1275 + 2512 ∙ 𝑥𝑤 (5.9) 

 

Os valores usados para 𝑥𝑤 e 𝑥𝐿 (em fração mássica) são baseados na 

composição média do leite bovino integral fluido, de acordo com a Tabela 3.1. 

 

5.4 Simulação 

 

O modelo construído apresentou um conjunto de equações diferenciais 

ordinárias de primeira e segunda ordem, com número de graus de liberdade nulo, e a 

sua resolução foi feita pelo método das diferenças finitas usando o software gPROMS 

(Process System Enterprise, versão 4.0). 

A modelagem é composta por balanços de energia nos canais e nas placas dos 

três PHEs (equação 4.37 e equação 4.50, respectivamente) e no tubo de retenção e 

em suas conexões (equação 4.79), considerando variação espacial unidimensional e 

temporal. Os balanços de material (micro-organismos) foram realizados nos canais 

que escoam leite (equação 4.63), na retenção e em suas conexões (equação 4.80), 

em relação ao tempo e ao espaço unidimensional. A incrustação foi computada 

apenas na seção de aquecimento do PHE em relação ao tempo (equação 4.67). 

Foram incluídas as condições de contorno para temperatura e concentração 

microbiana nos canais dos PHEs e nos tubos conforme discutido na seção 4.3. 

Condições de contorno para ligação entre as seções foram previstas (Figura 4.1 e 

seção 4.3). Também foram definidas as condições iniciais para temperatura, 

concentração microbiológica e incrustação do leite na seção 4.3. 

As propriedades termofísicas do leite e da água (equações da seção 5.3), os 

parâmetros da modelagem (equação do Capítulo 4) e de engenharia (equação do 
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Capítulo 4) foram calculados em planilha eletrônica do Excel (Microsoft, EUA) e com 

base nas médias das temperaturas estimadas entre a entrada e a saída de cada seção 

do equipamento e fornecidos ao programa a fim de facilitar a simulação. 

Os valores das dimensões do equipamento, placas (Tabela 5.2), tubos (Tabela 

5.1 e 5.4), área de troca térmica (Tabela 5.2), configuração dos PHEs (Tabela 5.3) e 

das características de escoamento (Tabela 5.5), foram determinados como pré-

requisito à simulação e são mostrados na Seção 5.1.  

A escolha dos métodos de discretização para a simulação do processo foi 

definida em razão dos testes de simulação dinâmica de um PHE com o intuito de 

eliminar problemas de estabilidade numérica apresentados no trabalho de Gut (2003). 

Ou seja, os métodos de discretização utilizados na simulação deste trabalho foram:  

 

a) Método de Diferenças Finitas Centradas, do inglês Centered Finite Difference 

Method (CFDM), para a temperatura nas placas do PHE; 

b) Método de Diferenças Finitas para Trás, do inglês Backward Finite Difference 

Method (BFDM), para a temperatura nos canais, em que a direção do 

escoamento é no sentido positivo (𝜂), para o tubo de retenção e seus trechos. 

Também para a concentração do micro-organismo alvo; 

c) Método de Diferenças Finitas para Frente, do inglês Forward Finite Difference 

Method (FFDM), para a temperatura nos canais, em que a direção do fluido é no 

sentido negativo de 𝜂 e também para a concentração de micro-organismos; 

 

Os números de pontos de discretização utilizados na simulação foram: 30 pontos 

para canais e placas do trocador de calor e 40 pontos para o tubo de retenção e seus 

trechos. Estes valores foram adotados com base em simulações com maior número 

de pontos, sendo que não houve variações significativas nos resultados, mas apenas 

aumento do tempo computacional. Logo, foi considerado desnecessário o aumento 

de pontos de discretização. As variáveis discretizadas foram a temperatura ao longo 

dos canais e das placas dos trocadores, tubo de retenção e das conexões do 

pasteurizador, e a concentração de micro-organismos nos canais e no tubo de 

retenção e em suas conexões. 

Todas as simulações foram realizadas com uso da máquina de processador 

Inter®  Core™ i3-3220 CPU @ 3,30 GHz de frequência , com memória instalada 

(RAM) de 4,0 GB e sistema operacional de 64 Bits. 
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A temperatura ambiente adotada durante nas simulações foi de 20 °C, pois 

representa o valor médio da cidade de São Paulo no ano de 2010 (AKAMINE, 2012). 

 

5.5 Casos Estudados 

 

A fim de estudar e entender o comportamento dos modelos desenvolvidos para 

o processo de pasteurização contínuo foram feitas diversas simulações com base em 

situações possíveis em uma indústria alimentícia. Neste sentido, as simulações feitas 

foram: partida do processo; perturbações no sistema e simulação do processo em 

estado estacionário. Essas simulações foram realizadas com o intuito de avaliar os 

perfis de temperatura do leite, de concentração de micro-organismos e de letalidade 

do tratamento térmico avaliado, ao longo do tempo, ao longo do processo. 

Para todas as simulações dinâmicas, com perturbação no processo de 

pasteurização, foi utilizada uma mesma metodologia, sendo a única diferença nos 

valores dos parâmetros operacionais entre os diferentes casos estudados. 

As Tabelas 5.7 a 5.14 fornecem as informações dos parâmetros usados e das 

condições operacionais do sistema para as respectivas simulações. 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros utilizados na simulação de partida do pasteurizador. 

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 – 60 60 – 360 360 – 711 

�̇�𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (L/h) - - 20,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑓𝑟𝑖𝑎 (L/h) 60,0 60,0 60,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 (L/h) 20,0 20,0 - 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (L/h) 60,0 60,0 60,0 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) - - 10,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 (°C) 20,0 20,0 - 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 (°C) 20,0 5,0 5,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (°C) 20,0 90,0 90,0 

𝐶𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (UFC/mL) - - 1,0 x 105 

Produto Água Água Leite 

Fonte: elaboração do autor (2016). 
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A Tabela 5.7 mostra o cenário ao qual foi feita a simulação em função das 

condições operacionais do processo. Ou seja, para este caso, do instante 𝑡 = 0 s até 

o instante 𝑡 = 60 s partiu-se o equipamento apenas com água, considerando todos os 

fluidos a mesma temperatura (20 °C). Na sequência, do instante 𝑡 = 60 s até 𝑡 = 360 

s, o processo se manteve com água, mas as utilidades de aquecimento e resfriamento 

passaram para suas respectivas temperaturas operacionais, 5 °C e 90 °C, nesta exata 

ordem. Por fim, após 360 s de tempo de processo, o equipamento recebeu o leite 

bovino, numa temperatura de entrada de 10 °C, na entrada da regeneração, 

simulando o start up do pasteurizador. Contudo, para este caso, o equipamento ficou 

temporariamente preenchido com água de processo e leite ao mesmo tempo. Então, 

o procedimento usado nesta simulação foi baseado em: 

 

 Inserção dos novos valores das propriedades termofísicas, parâmetros da 

modelagem e de engenharia (leite em lugar da água), uma vez que estes 

dependem do produto que está escoando no equipamento (equações da seção 

5.3 e do Capítulo 4) de acordo com o deslocamento do leite dentro do 

pasteurizador; 

 Consideração do deslocamento ou escoamento concomitante do leite (entrando 

no sistema) e da água de processo (saindo) dentro do equipamento, ao longo da 

pasteurização, como base em seus tempos espaciais (Tabela 5.5). 

 

Esses novos valores foram todos calculados em planilha Excel e foram inseridos 

no algoritmo do programa, no software gPROMS, como perturbações sucessivas, 

sendo atualizados sequencialmente, ao longo do tempo de processo, a fim de 

considerá-lo com fidelidade. 

O principal objetivo desta simulação foi de avaliar o comportamento da 

temperatura e da letalidade ao tratamento térmico durante a partida do equipamento. 

Como pode ser observado nas Tabelas 5.8 a 5.11, os testes com perturbações 

no sistema foram: variação na vazão da utilidade de aquecimento, na temperatura de 

entrada da água quente e do leite, na concentração de micro-organismos na entrada 

do produto cru e comparação entre as vazões. Essas condições de simulação foram 

impostas ao sistema de modo a estudar e avaliar o comportamento dos modelos 

desenvolvidos e do processo em questão, tendo isso como objetivo geral de todas as 

simulações. 



100 

Tabela 5.8 – Parâmetros das simulações com perturbações na vazão de água quente. 

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 - 60 60 - 360 360 - 660 660 - 960 960 - 1260 

�̇�𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (L/h) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑓𝑟𝑖𝑎 (L/h) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (L/h) 60,0 100,0 60,0 20,0 60,0 

 

As condições da simulação da perturbação do sistema devido às mudanças na 

vazão da água de aquecimento são mostradas na Tabela 5.8. Durante os primeiros 

60 s de tempo de processo, não perturbação no mesmo, estando a pasteurização em 

estado estacionário. A partir do instante 𝑡 = 60 s até 𝑡 = 360 s ocorre a primeira 

perturbação no sistema, sendo, neste caso, aumento na vazão da utilidade de 

aquecimento de 60 L/h para 100 L/h, para que o fenômeno possa ser estudado e o 

modelo testado. Entre os instantes 𝑡 = 360 s até 𝑡 = 660 s , o processo é levado ao 

seu estado anterior à perturbação. Na sequência, entre os instantes 𝑡 = 660 s até 𝑡 = 

960 s , nova variação na vazão da água de aquecimento é gerada, de 60 L/h para 20 

L/h, até que, após 300 segundo de tempo de processo, o estabelecimento da condição 

padrão é definido.  

Um dos objetivos desta simulação foi avaliar o comportamento da temperatura e 

da letalidade no tratamento térmico ao longo do equipamento em relação à vazão da 

utilidade de aquecimento, avaliando a resposta do modelo e situações parcialmente 

possíveis de falha de um processo convencional de pasteurização de leite.  

 

Tabela 5.9 – Parâmetros da simulação com perturbações na temp. de água quente. 

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 - 60 60 - 360 360 - 660 660 - 960 960 - 1260 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (°C) 90,0 84,0 90,0 96,0 90,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 (°C) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Este cenário de simulação teve como propósito entender o comportamento da 

temperatura e da letalidade no tratamento térmico frente às perturbações na 

temperatura de entrada da utilidade de aquecimento ao longo do processo. 
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Tabela 5.10 – Parâmetros da simulação com perturbações na temp. do leite cru. 

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 - 60 60 - 360 360 - 660 960 - 660 960 - 1260 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (°C) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 (°C) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) 10,0 17,0 10,0 1,0 10,0 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

As Tabelas 5.9 e 5.10 fornecem os valores dos parâmetros operacionais usados 

nos cenários de perturbações na temperatura de entrada da água de aquecimento e 

do leite cru durante a sua pasteurização. As variações seguem o mesmo racional da 

Tabela 5.7, isto é, processamento em condição sem perturbação, aumento no valor 

da variável em estudo (temperatura da água e do leite), volta da condição inicial, 

diminuição da variável e novamente volta da condição inicial.  

Como objetivo principal, este cenário buscou entender o comportamento da 

temperatura e da letalidade no tratamento térmico ao longo do equipamento quando 

mudanças na temperatura de entrada do leite cru eram observadas em sua 

pasteurização, com o intuito de simular possíveis desvios e variações de processo. 

 

Tabela 5.11 – Parâmetros da simulação com perturbações na concentração 

microbiana da bactéria C. burnetti no leite cru. 

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 - 60 60 - 360 360 - 660 960 - 660 960 - 1260 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

𝐶𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (UFC/mL) 1 x 105 1 x 108 1 x 105 1 x 102 1 x 105 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

A fim de estudar o cenário de variação do sistema devido ao aumento da 

concentração microbiana do leite cru, tem-se os parâmetros da Tabela 5.11. 

Novamente, o processo é definido em sua condição padrão (concentração inicial de 1 

x 105 UFC/mL) por 60 segundos de processo, seguido de aumento e diminuição desta 

variável. Ou seja, a fim de avaliar os efeitos de uma contagem microbiológica maior e 

menor do que a condição inicial, tem-se essas perturbações no processo. 



102 

As perturbações na concentração inicial da C. burnetti no leite cru visam observar 

como é a resposta da letalidade do processo ao longo e ao final da pasteurização do 

produto a fim de testar o modelo e possíveis oscilações de qualidade do leite. 

Os valores operacionais usados na simulação do processo de pasteurização do 

leite, em estado estacionário, sem perturbações ou variações no sistema, são vistos 

na Tabela 5.12. 

Este cenário teve como propósito representar o processo em sua condição 

normal, estando estabilizado e com as variáveis operacionais o mais próximo do set 

point (valor pré-determinado) do sistema. 

 

Tabela 5.12 – Parâmetros utilizados na simulação do processo estacionário. 

Parâmetros Valores 

�̇�𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (L/h) 20,0 

�̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (L/h) 60,0 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) 10,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 (°C) 5,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (°C) 90,0 

𝐶𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (UFC/mL) 1,0x105 

 

As condições usadas nas simulações do processo estacionário em quatro 

diferentes vazões da utilidade de aquecimento são mostradas na Tabela 5.13. 

Estas simulações buscam compreender como é o histórico e perfil de 

temperatura do leite e da letalidade no tratamento térmico ao longo do tempo de 

processo no equipamento e em cada seção. 

 

Tabela 5.13 – Parâmetros das simulações para comparação entre quatro diferentes 

vazões da utilidade de aquecimento.  

Parâmetros Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑓𝑟𝑖𝑎 (L/h) 60,0 60,0 60,0 60,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (L/h) 30,0 60,0 90,0 120,0 

 

Esse cenário tem como finalidade avaliar como é o efeito de diferentes vazões 

da utilidade de aquecimento na temperatura e letalidade do processo ao longo do 
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tempo. Ou seja, avaliar possíveis variações de processo em estado dinâmico apenas 

mediante às oscilações na água de aquecimento do produto. 

A Tabela 5.13 fornece informações do mesmo cenário da Tabela 5.12. Contudo, 

a única diferença é que esse mesmo cenário foi simulado quatro vezes, considerando 

quatro diferentes vazões para água de aquecimento, para estudar como esse 

parâmetro afeta o processo de pasteurização do leite. 

Para este último caso de perturbação na pasteurização do produto, até o instante 

𝑡 = 60 s o processo se mantém em sua condição normal. Durante os intervalos dos 

instantes 𝑡 = 60 s e 𝑡 = 360 s e 𝑡 = 960 s e 𝑡 = 1260 s , houve perturbação de aumento 

e diminuição, respectivamente, em dois parâmetros operacionais: temperatura e 

vazão da água quente. Essas perturbações têm como intuito avaliar os modelos 

desenvolvidos e os efeitos no processo de pasteurização do leite, tendo como base 

as possíveis variações as quais as indústrias de laticínios estão sujeitas diariamente. 

 

Tabela 5.14 – Parâmetros da simulação com perturbações na vazão da utilidade de 

aquecimento e na temperatura do leite e da água de aquecimento.  

Parâmetros 
Tempo de processo (s) 

0 - 60 60 - 360 360 - 660 960 - 1260 1260 - 1560 

𝑇𝑖𝑛,𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢 (°C) 10,0 15,0 10,0 5,0 10,0 

𝑇𝑖𝑛,á𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (°C) 90,0 95,0 90,0 85,0 90,0 

�̇�á𝑔𝑢𝑎,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (L/h) 60,0 70,0 60,0 50,0 60,0 

 

A simulação com perturbações concomitantes nessas variáveis de processo tem 

como principal objetivo estudar os seus efeitos somados, ao longo do tratamento 

térmico, na temperatura do leite e em sua inocuidade, para testar o modelo 

desenvolvido e simular possíveis variações de processos industriais. 

Com o intuito de simular às perturbações no sistema, a fim de avaliar o 

comportamento das principais variáveis de estudo do processo, novos valores eram 

inseridos no algoritmo do programa, no software gPROMS. 

A finalidade em desenvolver um modelo dinâmico em malha aberta é que ele 

possibilite o ajuste de um controlador de processo. Em outras palavras, como a rotina 

industrial dificulta avaliar essas perturbações, fez-se as simulações de todos os 

cenários computacionalmente.  
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Os períodos utilizados nos diferentes cenários do estudo de caso foram 

baseados nos tempos necessários para que os perfis e históricos de temperatura, 

letalidade e concentração microbiana atingissem o estado estacionário, possibilitando 

um melhor entendimento dos processos. Para isso, foram realizadas simulações 

prévias.  

A definição das temperaturas da utilidade de aquecimento e do leite cru, 

concentração microbiana inicial no produto e vazão da água quente foram escolhidas 

de forma a possibilitar variações significativas nos perfis e históricos das variáveis-

resposta, mostradas nos gráficos da seção de Resultados e Discussão, como forma 

de estudar os efeitos na pasteurização sujeita às perturbações no sistema. Ao mesmo 

tempo, considerando de modo forçado possíveis condições extremas de desvio ou 

falha de processo industrial em uma rotina fabril. 

Para a realização da modelagem empírica do efeito da incrustação do leite no 

equipamento (equações 4.67 e 4.68) considerou-se um período de indução da 

incrustação do produto nas placas do PHE. Ou seja, para o leite integral, em trocador 

de calor a placas, é igual a 1800 s (𝑡𝑓𝑜) de acordo com Tejeda (2003). Outro parâmetro 

desta modelagem, segundo Tejeda (2003), é o fator de incrustação máximo, o qual é 

equivalente a 2,80x10-4 K.m2/W (𝑅𝑀𝑎𝑥), o qual representa o limite máximo do fator de 

incrustação do produto. Estes valores estão próximos a outros autores, mas não 

iguais, pois, de acordo com as condições do processo, do tipo de produto, 

equipamento, entre outras variáveis, estes valores serão diferentes (BENNETT, 2007; 

BERGMAN et al., 2011). O valor do parâmetro da constante de velocidade cinética da 

incrustação (α𝑓) foi determinado experimentalmente por Gutierrez (2013), em 

pasteurizador a placas com leite bovino, sendo igual a 1380 1/s, o que está próximo 

do valor encontrado por Bennett (2007). 

Augustin et al. (2007) encontraram valores entre 5,5x10-4 m2.K/W e 4,5x10-4 

m2.K/W para solução de whey protein em um estudo de incrustação de leite bovino 

em superfície de aço inoxidável para temperatura de processo abaixo de 100 °C.  

Neste trabalho, esses parâmetros empíricos (α𝑓, 𝑅𝑀𝑎𝑥 e 𝑡𝑓𝑜) foram ajustados em 

planilha eletrônica em Excel após os ensaios laboratoriais (seção 5.6.2), sendo isso 

mostrado na seção de validação experimental da incrustação (seção 6.4.1). 

Para este caso, o tempo de simulação total foi equivalente a 8,85 horas a fim de 

operar próximo às condições das indústrias lácteas que, geralmente, realizam o 
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processo de limpeza industrial – CIP – após esse período de operação, embora estes 

valores possam variar (BEARD et al., 2007; REINEMANN et al., 2003). 

Os parâmetros e variáveis do processo, leite e água, tais como 𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝑁𝑢, ℎ𝑖, 

𝑈𝑖, 𝛼, 𝜏, 𝑧, 𝐶𝑝, 𝜇, 𝜌 e assim por diante, foram determinados individualmente para o tubo 

de retenção e suas conexões, as seções: aquecimento, regeneração e resfriamento. 

Tanto os resultados obtidos pela simulação em gPROMS quanto os parâmetros e 

variáveis calculados neste trabalho, foram realizados no software Excel 2013 

(MICROSOFT®, USA).  

Todas as simulações foram realizadas com malha de controle aberta, ou seja, 

sem controle de temperatura na saída do tubo de retenção devido à atuação de 

controlador PID. Então, foi considerado que a válvula diversora de fluxo do 

equipamento permaneceu fechada todo o tempo, possibilitando a realização do 

estudo do processo.  

 

5.6 Validação do Processo Sujeito à Incrustação 

 

Neste item são descritos os materiais e metodologias usados na validação dos 

perfis de temperatura da pasteurização sujeita à incrustação, da quantidade de 

material aderido no equipamento, variação da troca de calor do processo, no ajuste 

experimental do modelo de incrustação empírico usado e em sua simulação. 

 

5.6.1 Ensaios Experimentais 

 

O equipamento utilizado para realização dos ensaios experimentais, para a 

validação dos resultados simulados, foi o mesmo pasteurizador usado no estudo de 

caso, sendo ele citado na seção 5.1 (equipamento avaliado). 

A Figura 5.3 mostra o conjunto completo (pasteurizador e sistema de aquisição 

de temperatura) durante os ensaios experimentais, na partida com água. 

Para aquisição dos dados de temperatura em tempo real, usou-se o 

equipamento Compact DAQ-9172 (National Instruments, USA) com três módulos NI-

9211 para termopares. O sistema é composto por um conjunto de 12 termopares de 

junta exposta com cabo 24AWG (IOPE, Brasil) e adaptador PI08 S /8” (J h Guest, UK). 

O software usado para processamento destes dados foi o LabView 8.6 (National 
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Instruments, USA). Todos os termopares utilizados foram calibrados antes dos testes 

para a faixa de trabalho de 0 a 90 °C. 

 

Figura 5.3 – Sistema de aquisição de temperatura do processo ao longo do 

funcionamento do pasteurizador durante os ensaios experimentais. 

 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

O produto da pasteurização foi uma solução incrustante simulada ao leite bovino, 

sendo composta por: água destilada + proteína láctea WPI + cloreto de cálcio (CaCl2). 

Optou-se por esta combinação a fim de facilitar os ensaios e padronizar o produto, 

uma vez que o leite é uma substância muito complexa e com certa variabilidade.  

A proteína usada é oriunda do produto isolado proteico de soro de leite em pó 

do fabricante Arla Foods Inc. (procedência da Dinamarca), denominado como 

Lacprodan DI-9224, apresentando 92 % de proteína e 0,2 % de gordura e lactose. 

De acordo com Gutierrez (2015), para o desenvolvimento da solução incrustante 

simulada ao leite bovino, baseou-se na composição média de proteínas do leite, que 

é, em média, 3,5 % para leite integral (relação mássica), sendo 20 % de proteínas do 

soro do leite (fração proteica de maior influência na incrustação do produto). Em 
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termos de sólidos solúveis, é composta, majoritariamente, pela proteína β-

lactoglobulina e foi utilizada proteína isolada do soro de leite (do inglês, Whey Protein 

Isolate ou WPI) em pó, de uma marca comercial brasileira. Fez-se a diluição da 

proteína em pó em água destilada, numa concentração de 7,28 g/L, mais 0,58 mM de 

cálcio por litro (GUTIERREZ, 2015). 

Os ensaios experimentais para validação dos perfis de temperatura do produto 

para os cenários de partida do equipamento e perturbações nas variáveis 

operacionais do processo não foram realizados uma vez que estas validações já foram 

conduzidas por Gutierrez (2013), neste mesmo equipamento. A validação dos perfis 

de concentração microbiana e enzimática, em estado estacionário, também não foram 

conduzidas neste trabalho, pois já foram estudadas por Benze (2013) e Aguiar (2009), 

respectivamente, também neste mesmo pasteurizador. 

De maneira geral, para o cálculo do coeficiente global de transmissão de calor 

entre o fluido de aquecimento e o produto, com (𝑈𝑡) e sem incrustação (𝑈), no PHE 

de aquecimento, a partir dos dados experimentais e simulados, fez-se uso das 

equações que seguem: 

 

�̇� (𝑡) =  𝑈𝑡(𝑡) ∙  𝐴𝑃  ∙  ∆𝑇𝑙𝑚(𝑡) (5.10) 

 

em que ∆𝑇𝑙𝑚 representa a representa a média logarítmica das diferenças de 

temperatura entre fluidos quente e frio (°C), 𝐴𝑃 representa a área de troca térmica total 

e �̇� (𝑡) representa a taxa de calor trocado (W) no instante 𝑡 do processo. 

Matematicamente, ∆𝑇𝑙𝑚 é representado como: 

 

∆𝑇𝑙𝑚 =  
(𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟𝑖𝑜 −  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒) −  (𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑓𝑟𝑖𝑜)

ln [
(𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟𝑖𝑜 −  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)

(𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝑇𝑠𝑎𝑖,𝑓𝑟𝑖𝑜)
]

 
(5.11) 

 

Ao mesmo tempo, considerando o balanço de energia nos canais, entre as 

placas do PHE, levando em conta que não há mudança de fase, tem-se: 

 

�̇� (𝑡) =  �̇�𝑖  ∙  𝐶𝑝𝑖(𝑡)  ∙  [ 𝑇𝑠𝑎𝑖  (𝑡)  −   𝑇𝑒𝑛𝑡 (𝑡)] (5.12) 
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Por fim, igualando as duas equações e isolando o coeficiente global de 

transmissão de calor, ter-se-á: 

 

𝑈𝑡(𝑡)  =  
�̇�𝑖  ∙  𝐶𝑝𝑖(𝑡)  ∙ [ 𝑇𝑠𝑎𝑖  (𝑡)  −   𝑇𝑒𝑛𝑡 (𝑡)]

𝐴𝑃  ∙  ∆𝑇𝑙𝑚(𝑡)
 (5.13) 

 

A partir da equação 5.13 é possível determinar o valor experimental do 

coeficiente global de transferência de calor do processo em função do tempo. 

Foram realizados dois ensaios experimentais para validação do modelo de 

incrustação, sendo um pré-teste (teste 1) para estudo da viabilidade da deposição de 

material nas placas (teste qualitativo) e o teste (teste 2) quantitativo para geração de 

dados, ambos com solução proteica láctea (algo próximo a um fluido simulado ao leite) 

para facilitar a padronização e o controle dos ensaios. Os componentes químicos bem 

como as suas quantidades são mostradas na Tabela 5.15. 

Para o teste 2, o qual foi usado na geração de dados experimentais para 

validação da simulação do modelo, foi realizada a recirculação da solução incrustante 

simulada ao leite bovino após 1,3 horas (4680 s) do início do processo de 

pasteurização, em decorrência da baixa quantidade de material obtido para os 

ensaios, similar a Gutierrez (2015). 

 

Tabela 5.15 – Componentes usados nos ensaios de validação da incrustação. 

Teste Componentes Concentração Volume total (L) 

1 WPI 8,28 g/L 12,1 

2 WPI + CaCl2 7,28 g/L + 0,058 mM/L 30,0 

 

As condições operacionais destes experimentos são mostradas na Tabela 5.16, 

sendo que, em todos os casos, o processo foi iniciado a partir do estado estacionário 

com água. 

Para todos os testes, as vazões das utilidades e do produto foram definidas em 

seu valor nominal, 60 L/h e 20 L/h, respectivamente, e em ambos os testes, houve 

recirculação do fluido simulado, com o intuito de avaliar se essa recirculação de 

produto afeta o processo. 
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Tabela 5.16 – Parâmetros operacionais dos ensaios de validação da incrustação. 

Teste 
Temperatura inicial (°C) 

Tempo (h) 
Aquecimento Produto Resfriamento 

1 95,0 18,4 5,7 3,6 

2 95,1 16,2 2,4 3,3 

 

Apenas no teste 2 se fez uso de cloreto de cálcio (CaCl2), pois, após o pré-teste 

(teste 1; sem CaCl2), a solução não incrustou significativamente nas placas do PHE. 

Então, foi adicionado o cloreto de cálcio à solução, o que tornou a sua natureza físico-

química mais próxima ao leite bovino e por ser um dos componentes mais importantes 

para o fenômeno da incrustação, como feito por Erabit et al. (2014). 

Com base em Gutierrez (2015), as amostras foram preparadas com 24 horas de 

antecedência aos ensaios, mantendo-se refrigeradas. Inicialmente a massa de 

proteína foi pesada e dissolvida em água destilada a 51 °C, a fim de favorecer a 

dissolução do pó, mas sem desnaturar as proteínas. O procedimento foi conduzido 

sob agitação contínua de 1500 RPM Agitador (Fisatom, BR), por 30 minutos, com uso 

de agitador eletrônico, com controle de temperatura. Em seguida, fez-se a adição 

gradual do cloreto de cálcio. Após a dissolução completa da proteína, em tanques de 

aço inoxidável, esperou-se o resfriamento da solução até a temperatura ambiente. Em 

seguida, colocou-se essa solução na câmara de resfriamento até o atingimento da 

temperatura de 18 °C e sua estabilização por 20 horas.  

Antes da partida do pasteurizador, a qual foi conduzida apenas com água 

destilada, todas as placas dos PHEs foram identificadas e pesadas em balança 

analítica antes e após os ensaios, para registro de massa incrustrada posteriormente, 

como pode ser visto na Figura 5.4. 

Após todos os testes, a massa incrustada na superfície das placas foi 

quantificada como material úmido e seco. Colocou-se as placas numa estufa à vácuo, 

a 70 °C (Solab, BR) por 4 horas, para eliminar o conteúdo de umidade na massa 

incrustada. Após a retirada da estufa, todas foram pesadas em balança analítica e os 

resultados foram registrados. 
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Figura 5.4 – Identificação das placas dos PHEs e inserção dos termopares 

 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

O processo foi conduzido em malha aberta (sem PID), sendo, então, controladas 

apenas as temperaturas de entrada das utilidades de aquecimento e resfriamento, 

assim como para a simulação em estudo de caso. 

 

5.6.2 Ajuste do Modelo Empírico 

 

A partir dos resultados experimentais do teste 2 (dados de temperatura ao longo 

do tempo), foram calculados, em planilha Excel, os valores experimentais do 

coeficiente global de troca térmica [𝑈𝑡(𝑡)] da seção de aquecimento entre a utilidade 

quente e a solução simulada ao leite, bem como das propriedades termofísicas, pela 

equação 5.13.   

Após isso, fez-se o cálculo dos valores teóricos do coeficiente global de troca 

térmica [𝑈𝑡(𝑡)] da seção de aquecimento entre a utilidade e a solução pela equação 

4.65, usando os parâmetros do modelo de incrustação, 𝑅𝑚𝑎𝑥, 𝛼𝑓 e 𝑡𝑓𝑜, mostrados na 

seção 5.5. 
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Em posse dos dados de coeficiente global de troca térmica teórico e 

experimental, foi realizado o ajuste dos parâmetros empíricos do modelo de 

incrustação, 𝑅𝑚𝑎𝑥, 𝛼𝑓 e 𝑡𝑓𝑜,  pela técnica de minimização de erro quadrático com 

auxílio do solver do Excel, através do método GRG não linear. 

O fator de incrustação (𝑅𝑓) experimental e teórico do produto, durante a sua 

pasteurização, foi calculado de acordo com a equação 4.65, com base no coeficiente 

global de troca térmica experimental e no teórico, respectivamente. 

 

5.6.3 Simulação do Ensaio Experimental 

 

Em posse dos parâmetros ajustados de incrustação, fez-se uma nova simulação 

nas mesmas condições operacionais do teste 2, usando o modelo ajustado em Excel, 

para comparação dos resultados experimentais com os teóricos. Novamente, fez-se 

o cálculo dos valores médios das propriedades termofísicas dos fluidos em Excel a 

fim de reduzir o esforço computacional. Todavia, como a solução proteica (láctea) 

apresentou fração mássica de água igual a 0,9 e também por não possuir todos os 

componentes do leite bovino, então utilizou-se as equações termofísicas da água.  

Para o cálculo teórico da quantidade de massa aderida às placas do PHE da 

seção de aquecimento (𝑚𝑓), após a pasteurização sujeita à incrustação, fez-se uso 

das equações 5.14 e 5.15. 

 

𝑒𝑓(𝑡)  =  𝑅𝑓(𝑡)  ∙  𝑘𝑓 (5.14) 

 

Então, tem-se: 

 

𝑚𝑓 (𝑡) =  𝜌𝑓  ∙  𝑒𝑓(𝑡)  ∙  𝐴𝑃 (5.15) 

 

em que 𝑘𝑓 é igual a 0,5 W/m.K (LECLERCQ-PERLAT, LALANDE, 1991), 𝜌𝑓 é a 

densidade do material depositado nas placas, sendo igual a 1.030 kg/m3 (LECLERCQ-

PERLAT, LALANDE, 1991), ambos para leite bovino, 𝑒𝑓(𝑡) é a espessura (gramas) da 

camada incrustada ao longo do tempo e, como aproximação, 𝐴𝑃 representa a área de 

troca térmica das placas a qual esteja incrustada. Essa consideração foi feita, pois, 

após os testes no equipamento, observou-se que a deposição de produto não ocorreu 
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em toda a placa, mas apenas em parte de sua área de troca térmica, como pode ser 

visto na Figura 6.33 do Capítulo 6 (Resultados e Discussão).  

A simulação realizada nesta etapa, assim como nos outros cenários, contempla 

um processo em malha aberta, ou seja, sem a atuação de um controlador. O objetivo 

de desenvolver o modelo dinâmico em malha aberta é que ele possa ser usado para 

o ajuste de um controlador de processo. Isto é, os estudos de perturbação não 

ocorrerem industrialmente, pois o controlador atuaria para minimizar os desvios. 

As validações dos perfis de temperatura ao longo do tempo de processo durante 

a partida do equipamento e para perturbações nas variáveis do sistema, já foram 

conduzidas por Gutierrez (2013), para este mesmo equipamento, mas considerando 

água de processo e não leite. A validação temporal dos históricos de letalidade do 

processo, também em pasteurizador a placas, foi representada pela atividade 

enzimática da fosfatase alcalina (AGUIAR, 2009). Isso explica o porquê da não 

validação de todas as simulações realizadas neste trabalho, o qual visa validar e 

ajustar o modelo para o cenário da incrustação de uma solução de proteína láctea 

(algo similar a um fluido simulado ao leite bovino, mas não igual). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das simulações do modelo desenvolvido no Capítulo 4, para as 

condições específicas citadas no Capítulo 5, e para validação do modelo empírico da 

incrustação do produto, são mostrados na sequência. Os resultados obtidos nas 

diversas condições de processo, ao longo do funcionamento do equipamento, são 

relativos ao histórico de temperatura do leite e das placas do PHE, da concentração 

do micro-organismo C. burnetii e da letalidade ao tratamento térmico, ambos em 

relação ao tempo e ao espaço. Os resultados são organizados de acordo com as 

seções: 6.1) partida do processo (estado transiente); 6.2) pasteurização 

(estacionário); 6.3) perturbações no processo (transiente); 6.4) tratamento térmico 

sujeito à incrustação do leite 6.5) validação da pasteurização sujeita à incrustação. 

 

6.1 Partida do Processo 

 

Os resultados referentes à simulação da partida do pasteurizador são 

observados nas Figuras 6.1 a 6.5, apresentadas a seguir. 

Inicialmente, pela inspeção da Figura 6.1, observa-se as indicações T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7 e T8, que correspondem aos pontos representativos do processo de 

pasteurização, sendo estes já mostrados e descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do 

capítulo da modelagem. A figura é dividida em 3 estágios: processo estacionário 

isotérmico com água (1), processo transiente com água (2) e transição para leite 

bovino (3). 

Com relação a Figura 6.1, o pasteurizador é inicializado com água de processo 

(na entrada da seção de regeneração), ao invés de leite, até o instante 𝑡 = 360 s. 

Tanto a água de processo quanto as utilidades partem da mesma temperatura a 20 

°C, sendo esse o estágio 1. A partir do instante 𝑡 = 60 s, as utilidades de aquecimento 

e resfriamento assumem seus valores padrões operacionais, neste caso, 90 °C e 5 

°C, respectivamente, sendo esse o estágio 2. Após isso, quando o sistema foi 

estabilizado, a partir do instante 𝑡 = 360 s, o processo é operado com leite bovino cru 

– estágio 3. Com isso, representa-se a rotina industrial de plantas lácteas em geral. 
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Figura 6.1 – Histórico de temperatura (do leite e da água) ao longo do tempo de 

processo da simulação da partida do pasteurizador.  

 

 

A partida do equipamento se deu no instante 𝑡 = 0 s, considerando apenas água 

em todas as seções do pasteurizador e todo o sistema em uma mesma temperatura 

(20 °C). A primeira perturbação observada na Figura 6.1 é na temperatura de entrada 

da água de processo, a 10 °C (T1), no estágio 2. Seguindo, outras perturbações 

também foram observadas nos perfis de temperatura da água de processo, só que 

nas seções de resfriamento e de aquecimento (T8 e T3), devido ao fato de as 

utilidades atingirem suas temperaturas padrões de processo. 

Observa-se que em T3 (saída do aquecimento) há relativa e curta estabilização 

do perfil de temperatura, perto do instante 𝑡 = 90 s. Porém, esse perfil é seguido por 

um período de elevação até nova estabilização. O mesmo comportamento é 

observado em T4, T5 e T6, mas com certo atraso devido ao escoamento, ou seja, o 

tempo que o fluido leva para ir de um ponto ao outro. Já em T2, T7 e T8, também se 

visualiza perturbações nos perfis de temperatura. Neste caso, tem-se um decaimento 

seguido de um aumento nos valores de temperatura da água de processo até a 

estabilização do sistema. Em resumo, estas perturbações ou oscilações estão ligadas 

ao efeito da seção de regeneração do equipamento e, ao mesmo tempo, devido à 

combinação dos fatores do tempo espacial do produto dentro do pasteurizador, e às 

mudanças de temperatura de entrada da água de processo e das utilidades. Ou seja, 

isso nada mais é que a combinação do efeito da entrada da água de processo quente 

na regeneração, oriunda da saída da retenção, com a água de processo que entrava 

a 20 °C também na regeneração, mas, que agora, entra a 10 °C. 
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De acordo com o perfil de temperatura ao longo do processo, é razoável afirmar 

que o mesmo permaneceu em estado transiente até, aproximadamente, o instante 𝑡 = 

300 s, ou 240 s de tempo de processo, apresentando a máxima e mais significativa 

variação nos perfis de temperatura até aproximadamente o instante 𝑡 = 150 s. Após 

esse período, nota-se uma estabilização do sistema no estágio 2 ainda com água. É 

correto afirmar que o processo tendeu ao estado estacionário, pois o perfil de 

temperatura começou a se manter constante, sendo isso confirmado pela variação da 

temperatura no tempo, ou seja, 𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄ |𝑡=300 𝑠   ≈ 0. 

Analisando o processo no estágio 3, quando o pasteurizador começou a ser 

alimentado com leite, em vez da água de processo (T1), observa-se as transições 

entre os perfis de temperatura no intervalo de período do instante 𝑡 = 360 s a 𝑡 = 560 

s até a estabilização do sistema. Embora o leite esteja entrando na mesma 

temperatura da água de processo, a temperatura das utilidades de aquecimento e 

resfriamento estejam constantes e a vazão tenha se mantido igual, os perfis de 

temperatura do produto sofrem variações durante este intervalo de tempo de 

processo. Esse fenômeno ocorre em razão das propriedades termofísicas do leite e 

da água serem diferentes. 

Para o estágio 2, até o processo atingir o seu estado estacionário, é notável a 

existência de perturbações nos perfis de temperatura do leite ocasionados pela seção 

de regeneração, que repercutem nas outras seções do equipamento. 

A primeira perturbação é observada em T2 e em T7. Isso é esperado uma vez 

que ambas representam a saída da regeneração, que é a primeira seção a receber o 

leite no lugar da água. Após curto intervalo de tempo, variações são notadas em T3, 

T4, T5 e T6, respectivamente, pois é o tempo que o leite levou para chegar a estas 

seções do equipamento, enquanto a água de processo sai do sistema, isto é, o tempo 

espacial de escoamento dos fluidos. 

Quando foi constatado o estado estacionário (instante 𝑡 = 700 s), a temperatura 

máxima do leite é atingida na saída da seção de aquecimento (T3) e equivale a 74,12 

°C. Contudo, antes do atingimento deste estado, ou seja, durante o regime transiente, 

a temperatura máxima do leite foi obtida em T5, equivalendo por volta de 82 °C, no 

instante 𝑡 = 403 s. Essas altas temperaturas do produto são registradas como 

consequência da troca térmica do leite frio que entra e da água de processo que sai 

da regeneração, pois os perfis de temperatura da água são mais acentuados do que 

do produto devido à capacidade térmica ser mais elevada. 
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Os resultados da Figura 6.1 representam a simulação da partida do equipamento 

com água de processo e depois a transição com leite. De modo diferente, Gutierrez et 

al. (2014) também fizeram a simulação dinâmica de um pasteurizador a placas em 

escala laboratorial, pela modelagem matemática fenomenológica, mas partindo o 

equipamento apenas com água.  

O valor de esterilização do tratamento térmico simulado em relação ao tempo de 

processo, em cada seção e no tudo de retenção do pasteurizador, pode ser visto na 

Figura 6.2. As indicações L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8 correspondem ao decaimento 

logarítmico decimal na concentração de micro-organismos na entrada do 

equipamento, na saída da regeneração, na entrada e na saída da seção de 

aquecimento, na conexão 1, no tubo de retenção, na conexão 2, na entrada e na saída 

da seção de resfriamento, respectivamente, correspondendo aos pontos de controle 

de temperatura indicados na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do capítulo de Modelagem. 

Além disso, de mesmo modo que no caso anterior, os estágios 2 e 3 referem-se ao 

pasteurizador com água de processo e com leite. 

A Figura 6.2 apresenta valores de esterilização acumulados apenas no estágio 

3, pois é nesse momento que o pasteurizador é preenchido com leite. Além disso, 

percebe-se que as primeiras medições são observadas em L1 até L7, nesta exata 

sequência, o que representa o tempo que o leite leva para preencher todo o 

equipamento – tempo espacial. 

 

Figura 6.2 – Distribuição da letalidade ao tratamento térmico simulado ao longo do 

tempo durante a partida pasteurizador com água e leite cru. 
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O valor da letalidade em L2 (estágio 3) permanece próximo a 0 ao longo de todo 

o processo (Figura 6.2), pois a temperatura do leite não é alta o suficiente para causar 

destruição térmica significativa dos micro-organismos, neste caso, não excedendo 60 

°C (Figura 6.1).  

Entre os instantes 𝑡 = 360 s e 𝑡 = 450 s, têm-se os maiores valores no 

decaimento logarítmico decimal na concentração microbiana para L3, L4, L5, L6, L7 e 

L8 (Figura 6.2). Esses resultados são observados devido às maiores temperaturas do 

leite neste intervalo de tempo (Figura 6.1), quando ocorre a transição de água para 

produto.  

Ainda sobre o intervalo de instantes 𝑡 = 360 s a 𝑡 = 450 s, percebe-se que cada 

perturbação acometida no perfil de temperatura de leite (Figura 6.1), resulta em uma 

perturbação no perfil de letalidade (Figura 6.2), uma vez que a cinética depende da 

temperatura do leite.  

Além disso, durante esse período de tempo de processo, o leite é sobre-

processado, ou seja, a redução da carga microbiana do leite é elevada, chegando até 

𝑆𝑉 = 116, como consequência das altas temperaturas. 

Como na Figura 6.1, o processo atingiu o seu estado estacionário por volta do 

instante 𝑡 = 700 s, apresentando decaimento logarítmico decimal final na 

concentração bacteriana de 𝑆𝑉 = 21 e concentração de células viáveis de C. burnetti 

igual a 3,0x10-17 UFC/mL ao final da pasteurização. Nesse sentido, mesmo que a 

temperatura em T7 nunca seja alta o suficiente para reduzir a contagem de células 

bacterianas, é em L7 (e L8) que se tem os maiores valores para letalidade. Esse 

resultado ocorre porque a observação da letalidade é baseada em seu valor 

acumulado ao longo do processo, naquele instante. 

Essa análise é considerada como uma extensão e melhoria de Gutierrez et al. 

(2014), a qual não levou em conta o efeito da letalidade do tratamento térmico em seu 

estudo de modelagem, simulação e validação do processo de pasteurização do leite 

com água. 

A Figura 6.3 representa um cenário similar ao da Figura 6.2. A única diferença é 

que na Figura 6.3, a partida do pasteurizador é simulada diretamente com leite, e não 

com água de processo e depois leite, similar a Gutierrez et al. (2014), que foi feito 

diretamente com água. Embora essa prática seja bem menos usual em termos 

industriais, ela nos fornece informações valiosas em relação à letalidade do processo. 
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Pela Figura 6.3, o processo já parte do equilíbrio térmico com leite cru (estágio 

2). Comparando os dois cenários (Figuras 6.2 e 6.3), tem-se que o valor final para 

esterilização bem como a concentração microbiana são os mesmos. Contudo, o 

tempo que o processo levou para atingir o estado estacionário é diferente. No caso de 

partida com água de processo e leite, o tempo para atingir o estado estacionário é por 

volta de 640 s (instante 𝑡 = 700 s), e o para o caso de partida apenas com leite e de 

aproximadamente 340 s (instante 𝑡 = 400 s). 

 

Figura 6.3 – Distribuição da letalidade ao tratamento térmico simulado ao longo do 

tempo durante partida pasteurizador apenas com leite cru. 

 

 

Outra diferença é que, para o caso da Figura 6.3, todo o leite processado do 

início do processo (𝑡 = 60 s) até o estado estacionário (𝑡 = 400 s), estará 

subprocessado, ou seja, a redução da concentração microbiana não será suficiente 

para garantir a inocuidade ao produto. Baseado nisso, as indústrias e cooperativas de 

laticínios podem fazer utilização da válvula diversora. Ela tem a função de desviar o 

fluxo de leite subprocessado, durante a partida do equipamento ou quando houver 

alguma falha no processo ao longo da produção, para ser recirculado, a fim de garantir 

o seu correto processamento com o objetivo de garantir a inocuidade do produto. Ou 

seja, garantindo-se o binômio de tempo e temperatura dimensionado (BYLUND, 

1995). Todavia, essa manobra industrial gera maiores custos fabris (BEVIS, 2015), 

pois o produto já processado estará sendo reprocessado novamente ao invés de se 

tratar o leite cru. Também há maior perda de qualidade do produto devido à sua 

exposição ao calor pela segunda vez (FOX e McSWEENEY, 1998; JUNG e FRYER, 
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1999; LEWIS e DEETH, 2009). Portanto, é de suma importância o correto 

dimensionamento e controle do processo, uma vez que o produto subprocessado 

deverá ser descartado ou reprocessado. De modo contrário, para o caso da Figura 

6.2, o leite processado estará mais próximo aos padrões de segurança alimentar e, 

se estiver dentro da norma da legislação brasileira, não será necessária à sua 

recirculação ou descarte, pois o valor de 𝑆𝑉 é maior ao longo de todo o processo de 

pasteurização no caso da Figura 6.2. 

As distribuições de temperatura do leite, da água de processo e do histórico da 

letalidade, de acordo com o tempo espacial, ao longo das seções e dos tubos do 

pasteurizador, em vários instantes de processo (partida do equipamento), são 

mostradas nas Figuras 6.4 e 6.5, respectivamente. Nesse sentido, os números 50, 70, 

80...500 e 700 representam os perfis após 50, 70, 80...500 e 700 segundos durante o 

tempo de processo, ao longo da partida da pasteurização, em estado transiente. As 

indicações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, correspondem às seções de regeneração (1), 

aquecimento (2), conexão 1 (3), tubo de retenção (4), conexão 2 (5), regeneração (6) 

e resfriamento (7), respectivamente. 

 

Figura 6.4 – Evolução dos perfis de temperatura do leite ao longo do tempo espacial 

durante a partida do pasteurizador em diferentes instantes de processo. 
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Pela Figura 6.5, fica claro que a temperatura do leite parte de altos valores (390 

s) para valores menores, durante a inicialização do pasteurizador (estado transiente), 

até a sua completa estabilização no estado estacionário (700 s – estacionário). De 

fato, isso é repercutido nos valores de esterilização comercial (𝑆𝑉) do leite, também 

indo de maiores valores (𝑆𝑉 > 100) para menores reduções logarítmicas na 

concentração microbiana, como visto na Figura 6.5.  

 

Figura 6.5 – Evolução dos perfis de letalidade ao longo do tempo espacial durante a 

partida do pasteurizador em diferentes instantes de processo. 

 

 

É possível observar a evolução dos perfis de letalidade ao longo do tempo 

espacial e em relação ao tempo de processo, desde o estado transiente até o estado 

estacionário (instante 𝑡 = 700 s). No instante 𝑡 = 390 s, a letalidade é reportada 

apenas nas seções 1 e 2. Já no instante 𝑡 = 420 s, é constatada nas seções 1, 2, 3, 

4 e 5. A partir do instante 𝑡 = 450 s, ela é observada em todas as seções do 

equipamento já que o leite preenche todo o percurso no pasteurizador. 

 

6.2 Pasteurização no Estado Estacionário 

 

Os resultados das simulações do processo de pasteurização em estado 

estacionário são mostrados nas Figuras 6.6 até 6.9, apresentadas a seguir. 
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Pela Figura 6.6, tem-se a distribuição de temperatura do leite e do histórico da 

letalidade ao tratamento térmico avaliado, de acordo com o tempo espacial, ambos ao 

longo das seções e dos tubos do pasteurizador. Nesse sentido, as indicações 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7, correspondem às seções de regeneração (lado frio), aquecimento, conexão 

1, tubo de retenção, conexão 2, regeneração (lado quente) e resfriamento, 

respectivamente. 

 

Figura 6.6 – Histórico de temperatura e distribuição da letalidade para C. burnetii em 

relação ao tempo espacial do processo de pasteurização do leite. 

 

 

Observando a Figura 6.6, apenas quando a temperatura do leite atinge um valor 

mínimo (≈ 70 °C), na seção de aquecimento (2), começa a ocorrer o decaimento 

decimal significativo na concentração da C. burnetii, tornando o produto cada vez mais 

inócuo. Em outras palavras, o valor da esterilização se torna expressivo apenas a 

partir da seção de aquecimento (2), sendo que o leite leva por volta de 13,5 segundos 

para chegar nesta seção. Na saída da seção de aquecimento (21 s), ocorreu redução 

decimal de, aproximadamente, 𝑆𝑉 = 1 na concentração de micro-organismos. 

Nas seções de regeneração e resfriamento (6 e 7), praticamente, não ocorreu 

queda na concentração microbiana, pois a temperatura do produto estava baixa 

devido à troca de calor com água fria. Contudo, o 𝑆𝑉 é máximo nesta seção do 

equipamento, pois ele representa o acúmulo do efeito térmico de todas as outras 

seções e tubos do pasteurizador ao longo do tratamento térmico. 
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Houve variação na temperatura do leite (queda de 4,4 °C) desde a entrada no 

tubo 1 (3) até a entrada da regeneração (5) devido à perda de calor para o ambiente. 

Essa perda de calor para o ambiente é indesejável porque resulta em perda de 

eficiência energética do processo, pois a energia que seria usada para tratar 

termicamente o produto é transferida ao ambiente. Uma das maneiras de se reduzir 

esse problema é através do uso de materiais com melhor capacidade de isolamento 

térmico e computando esse efeito durante o projeto de um pasteurizador. 

O tubo de retenção é dimensionado para garantir que o produto fique na 

temperatura e no tempo correto do binômio determinado para a sua pasteurização. 

Nesse sentido, caso o leite seja subprocessado na retenção, ele será retornado à 

alimentação do processo pela atuação da válvula diversora de fluxo. A fim de evitar 

esse reprocessamento bem como o sobreprocessamento do produto, o efetivo 

dimensionamento e controle do processo são fundamentais (IBARROLA et al., 2002).  

Embora a maior parte da inativação da C. burnetti ocorra no tubo de retenção e 

em suas conexões, pela Figura 6.6, percebe-se que ela também ocorre na seção de 

aquecimento do pasteurizador (2).  

Jung e Fryer (1999) realizaram a simulação da esterilização de um alimento 

líquido viscoso não-newtoniano e fluido newtoniano em trocador de calor tubular, 

considerando uma modelagem fenomenológica para a letalidade microbiana e a perda 

de qualidade do nutriente tiamina devido ao tratamento térmico. Os resultados 

mostraram que a inativação térmica microbiana também ocorre na seção de 

aquecimento, e não só no tubo de retenção, e que a destruição do nutriente também 

ocorre em ambas as partes do equipamento. Com isso, o produto final acaba sendo 

sobre-processado. 

Nesse contexto, pela Figura 6.6, considerando apenas a letalidade no tubo de 

retenção (4), obteve-se 𝑆𝑉 = 10. Contudo, considerando o tubo de retenção e suas 

conexões (3, 4 e 5), a letalidade (𝑆𝑉) foi equivalente a 20, ou seja, o dobro. Essa 

redução microbiana é registrada pelo fato das conexões do tubo de retenção 

aumentarem a residência do produto em alta temperatura, o que causa sobre-

processamento do mesmo. Isto é, as taxas máximas de destruição microbiana são 

observadas no tubo de retenção e em suas duas conexões (3, 4 e 5), pois o leite está 

na maior temperatura (até 74,1 °C) e por, aproximadamente, 30 segundos. Nesse 

sentido, a inclinação da curva de letalidade é máxima na seção 3 (conexão 1), a qual 

fica entre e saída da seção de aquecimento e a entrada da retenção, o que representa 
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a maior taxa de destruição térmica. Esse efeito térmico deve ser levado em conta 

durante o dimensionamento e o controle do projeto de pasteurizadores a fim de evitar 

o sobreprocessamento do produto, o que causa perda de qualidade. Ao mesmo 

tempo, é de suma importância atender aos requisitos mínimos da pasteurização – o 

binômio de tempo e temperatura – estabelecidos pela legislação brasileira, a qual 

estabelece temperatura de tratamento entre 72 a 75 °C durante de 15 a 20 s, em 

pasteurizador a placas dotado de painel de controle com termo-registrador e termo-

regulador automáticos, sensor de temperatura e válvula automática de desvio de fluxo. 

Contudo, a instrução normativa permite tratamentos equivalentes (BRASIL, 2002). 

Sobre o tubo de retenção, a temperatura média foi igual a 73,3 °C e a letalidade 

(𝑆𝑉) foi igual a 10, mas, considerando as conexões 1 e 2, a letalidade (𝑆𝑉) foi para 20, 

como já comentado anteriormente. A temperatura de entrada do leite no tubo de 

retenção foi igual a 73,9 °C e a de saída 72,7 °C, sendo essa variação ocasionada 

devido à perda de calor durante a sua passagem pelo tubo. 

De acordo com Cerf e Condron (2006), para o micro-organismo C. burnetii, a 

pasteurização a 72 °C por 15 segundos (no tubo de retenção), deverá causar uma 

redução decimal de 8 ciclos logarítmicos.  

Gut et al. (2004), em um estudo da modelagem e simulação do processo HTST 

da pasteurização de leite bovino, avaliaram os valores da temperatura do produto e 

da letalidade ao longo do tempo espacial em estado estacionário. Os autores 

obtiveram históricos similares aos da Figura 6.6 e concluíram que mais de 75 % da 

inativação celular da C. burnetti ocorre no tubo de retenção seguido da seção de 

aquecimento com 19 % de contribuição.  

Aguiar e Gut (2014), realizaram um estudo similar ao de Gut et al. (2004), porém, 

levaram em conta o efeito da letalidade da inativação térmica da bactéria C. burnetti. 

Além disso, os autores validaram os perfis de temperatura e da letalidade em quatro 

temperaturas diferentes (70, 75, 80 e 85 °C), com base na enzima fosfatase alcalina, 

utilizando água como fluido de estudo. Os resultados encontrados dos históricos 

teóricos e experimentais apresentaram boa concordância e o perfil de temperatura 

obtido pelos autores para o caso estacionário está similar aos da Figura 6.6. Eles 

consideram que o processamento ideal para este caso seria em altas temperaturas e, 

como consequência, inativação térmica do indicador-alvo apenas na retenção. 

A Figura 6.7 mostra a distribuição de temperatura do leite em estado 

estacionário, em relação ao espaço discretizado e adimensionalizado (𝜂), ao longo 
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dos canais do PHE, especificamente na seção de aquecimento. Também, na mesma 

figura, tem-se a concentração microbiana média (UFC/mL) na mesma seção do 

equipamento, só que apenas nos canais ímpares, os que contêm produto. 

Segundo a Figura 6.7, o leite entra parcialmente aquecido no primeiro canal da 

seção de aquecimento devido ao seu pré-aquecimento na regeneração do 

pasteurizador (Figura 6.6). Após isso, ele vai recebendo calor durante o escoamento 

pelos canais do PHE, oriundo da utilidade de aquecimento, fazendo com que a sua 

temperatura vá aumentando ao longo do processo. Ao mesmo tempo, a concentração 

celular média de C. burnetti vai decaindo à medida que a temperatura do produto 

aumenta, sendo isso já esperado. Contudo, a concentração só começa a decair de 

modo expressivo a partir do canal 9, para a temperatura média de 68,2 °C. Em suma, 

a temperatura média do leite foi de 43 °C e sua concentração microbiana foi de 1,0 x 

105 UFC/mL no canal 1 até 75 °C e 4,01 x 104 UFC/mL, no canal 11. 

 

Figura 6.7 – Distribuição de temperatura (curvas) e da concentração média de C. 

burnetti nos canais ímpares (pontos) da seção de aquecimento na simulação da 

pasteurização em estado estacionário. 

 

 

Benze (2013) simulou um modelo fenomenológico baseado em transferência de 

calor unidimensional e em letalidade para os micro-organismos C. burnetii, Salmonella 

spp. e E. coli, também em pasteurizador a placas e para leite bovino. Foram 

comparados dois cenários: tempo médio de residência e o tempo espacial. Contudo, 
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não foram computadas as variações temporais, sendo, então, o processo unicamente 

estacionário, e sem levar em conta a incrustação do produto. Foi realizada a validação 

dos perfis de temperatura do produto, tempo médio de residência e espacial e, para 

validação da letalidade, foi utilizado indicador enzimático de fosfatase alcalina. Os 

resultados laboratoriais e teóricos apresentaram-se satisfatoriamente similares. 

A temperatura das placas, ao longo do espaço discretizado, e a temperatura 

média por placa, na seção de aquecimento do trocador de calor, é mostrada nas 

Figuras 6.8 e 6.9.  

 

Figura 6.8 – Distribuição de temperatura ao longo do espaço adimensionalizado em 

todas as placas da seção de aquecimento na simulação em estado estacionário. 

 

 

Pela Figura 6.8, percebe-se que a temperatura média das 11 placas é crescente, 

ou seja, a temperatura aumenta desde a placa 1 (75,7 °C) até a placa 11 (85,9 °C), 

como reforçado pela Figura 6.9. Esse comportamento ocorre devido a dois fatores que 

se somam, que são: a) o leite frio (43,6 °C) entra no canal 1 (placa 1) e sai aquecido 

(74,1 °C) no canal 11 (placa 11), como já mostrado na Figura 6.7; b) a utilidade de 

aquecimento que entra a alta temperatura (90 °C) no canal 10 (placa 10) e sai do 

trocador de calor a uma menor temperatura (80,6 °C) pelo canal 2. 
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Figura 6.9 – Distribuição de temperatura média em todas as placas da seção de 

aquecimento na simulação da pasteurização em estado estacionário. 

 

 

Georgiadis e Macchietto (2000), em um estudo do processamento de leite bovino 

em PHE sujeito à incrustação, por modelagem fenomenológica, também em 

gPROMS, obtiveram padrões de temperatura similares aos da Figura 6.8. 

É perceptível o padrão de aumento da temperatura das placas ao longo do 

espaço discretizado, no sentido positivo, apenas paras as placas 1, 2, 5, 6 e 9 e 10. 

De modo contrário, há o padrão de diminuição da temperatura das placas ao longo do 

espaço discretizado, no sentido positivo, mas, apenas, para as 3, 4, 7 e 8, mesmo que 

a temperatura média das placas aumente ao longo do escoamento do leite. A 

explicação para isso está no fato de os fluidos – utilidade e leite –, que escoam por 

entre os canais do PHE, fazerem caminhos ascendentes e descendentes, e alterando 

o sentido do escoamento na direção vertical, como exemplificado para um caso 

específico na Figura 4.7. 

Nas Tabelas 6.1 e 6.2 são mostrados os intervalos dos valores calculados para 

os adimensionais, Reynolds (𝑅𝑒), Nusselt (𝑁𝑢) e Prandtl (𝑃𝑟), para os coeficientes de 

transferência de calor local (ℎ) e global (𝑈), e alguns dos parâmetros termofísicos 

(𝐶𝑝 , 𝑘, 𝜇), para o leite e para a utilidade de aquecimento, ao longo dos canais dos 

trocadores de calor do pasteurizador, na simulação do estado estacionário.  
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Tabela 6.1 – Intervalos calculados para algumas das variáveis e parâmetros da 

modelagem para o leite bovino na vazão nominal, em estado estacionário, nos PHEs. 

Parâmetro Intervalo Unidade 

𝑅𝑒 175,8 – 81,6 - 

𝑃𝑟 10,03 – 20,92 - 

𝑁𝑢 5,02 – 3,29 - 

ℎ𝑖 629,0 – 412,5 W/m2.K 

𝑈𝑖 615,4 – 406,2 W/m2.K 

𝑘 0,37 – 0,38 W/K.m 

𝐶𝑝 3460 J/kg.K 

𝜇 1,09x10-3 – 2,44x10-3 Pa.s 

 

Tabela 6.2 – Intervalos calculados para algumas das variáveis e parâmetros da 

modelagem para a utilidade quente na vazão nominal, em estado estacionário, nos 

PHEs. 

Parâmetro Intervalo Unidade 

𝑅𝑒 365,8 – 1785,1 - 

𝑃𝑟 11,07 – 1,86 - 

𝑁𝑢 9,78 – 21,33 - 

ℎ𝑖 1885 – 4821 W/m2.K 

𝑈𝑖 1761 – 4086 W/m2.K 

𝑘 0,58 – 0,68 W/K.m 

𝐶𝑝 4215 – 4213 J/kg.K 

𝜇 2,99x10-4 – 1,52x10-3 Pa.s 

 

Os resultados encontrados para algumas destas propriedades termofísicas do 

leite, como calor específico, densidade, viscosidade e condutividade térmica, estão de 

acordo com a literatura (SHERBON, 1988; SINGH et al., 1997; WALSTRA, JENNESS, 

1984).  



128 

Em relação à água e ao leite, pelas Tabela 6.1 e 6.2, percebeu-se o quanto a 

temperatura afeta os parâmetros calculados para este problema. Baseado nisso, 

enfatiza-se que os parâmetros de engenharia do sistema bem como propriedades 

termofísicas dos fluidos, e variáveis de interesse do problema, devam ser calculados 

criteriosamente, evitando erros durante o dimensionamento e modelagem do 

equipamento, os quais repercutirão nos dados simulados.  

Como a velocidade média do leite ao longo dos canais dos PHEs, na vazão 

nominal de 20 L/h, é de 0,062 m/s e, como o número de Reynolds é igual a 125,6 (na 

temperatura de 55 °C), pode-se dizer que o escoamento apresentou baixos valores 

de 𝑅𝑒. 

 Nesse mesmo PHE foi realizado um estudo para entender o comportamento do 

escoamento de uma solução salina, baseado na distribuição do tempo de residência 

através de uso de modelos combinados não-ideais (GUTIERREZ et al., 2011). 

Nesse escopo, Galeazzo et al. (2006) realizaram um estudo com foco em efeitos 

hidrodinâmicos, em um PHE com 4 canais, através da comparação de dados 

experimentais e teóricos, avaliando a transferência de calor para o escoamento 

unidimensional plug flow e tridimensional pelo uso da técnica de CFD. A simulação foi 

realizada considerando modelo de escoamento laminar e turbulento. Os autores 

afirmam que o escoamento estaria mais próximo do regime laminar, mas também 

apresenta regiões de turbulência, especialmente nos orifícios das placas. Eles 

avaliaram o processo numa vazão entre 0,3 e 0,8 L/min e obtiveram velocidades entre 

0,06 e 0,12 m/s para o modelo unidimensional.  

Geralmente, em PHEs, a transição do regime de escoamento laminar para 

turbulento é entre 𝑅𝑒 = 400 e 𝑅𝑒 = 500, embora isso dependa das corrugações das 

placas do trocador de calor. Além disso, quanto maior for o valor do número de 

Reynolds nas placas do PHE, maior será a velocidade do fluido, principalmente em 

seus orifícios (JIN et al., 2008). 

Já no tubo de retenção, coincidentemente, a velocidade média do leite também 

é igual a 0,062 m/s e o número de Reynolds equivalente a 391,9, na temperatura de 

73 °C e na vazão nominal. Analisando apenas o valor de 𝑅𝑒, para tubos circulares 

(este caso), é possível avaliar a consideração de escoamento laminar (BIRD et al., 

2002). Contudo, embora os valores de número de Reynolds no pasteurizador tenham 

sido baixos, a hipótese de escoamento pistonado permanece mantida, pois, caso 

fosse considerado escoamento laminar, a modelagem matemática seria altamente 
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complexa devido à variação da velocidade e tempo de residência do produto na seção 

do canal. 

Ndoye et al. (2012), em um estudo sobre a influência da agregação de proteínas 

do soro de leite na distribuição do tempo de residência em um pasteurizador tubular, 

durante o tratamento térmico de uma solução simulada ao leite bovino, obtiveram 

resultados similares aos deste trabalho. Na vazão de 20 L/h, os autores encontraram 

valores de 𝑅𝑒 = 995 e 𝑅𝑒 = 1265, para o escoamento da solução, no trocador de calor 

tubular e no tubo de retenção helicoidal, respectivamente, caracterizando o regimento 

laminar nos tubos e na retenção do trocador. Também foi avaliado o mesmo processo 

na vazão de 49 L/h, obtendo valores de 𝑅𝑒 = 2701 e 𝑅𝑒 = 3110, para o escoamento 

da solução, no trocador de calor tubular e no tubo de retenção, respectivamente, 

indicando regimento de transição entre laminar e turbulento. 

Em um trabalho similar, Belmar-Beiny et al. (1993), a fim de avaliar a influência 

do número de Reynolds num processo de pasteurização de fluido simulado ao leite 

bovino, obtiveram valores deste adimensional entre 1800 e 9000, durante o ensaio de 

1 hora, com temperatura de entrada e saída do produto iguais a 73 °C e 83 °C, 

respectivamente. A investigação do efeito da influência da incrustação devido à 

variação do número de Reynolds, em um trocador de calor tubular, mostrou que para 

𝑅𝑒 maior, menor será a formação de depósitos.   

Com o intuito de avaliar o quanto a vazão da utilidade de aquecimento afeta a 

pasteurização em estado estacionário, fez-se a comparação deste processo para 

quatro tratamentos diferentes. Nesse contexto, as Figuras 6.10 e 6.11 representam 

esses casos, para todas as seções e tubos do equipamento, ao longo do tempo 

espacial. As curvas foram obtidas nas vazões de 30, 60 (vazão nominal), 90 e 120 L/h 

de água de aquecimento. Mais uma vez, as indicações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 

correspondem às seções de regeneração, aquecimento, conexão 1, tubo de retenção, 

conexão 2, regeneração e resfriamento, respectivamente. 

Obviamente que os perfis de temperatura para estas simulações são bastante 

similares à Figura 6.6. A maior e mais importante diferença está no histórico de 

temperatura do leite nas seções de aquecimento e retenção, a qual é a principalmente, 

mas não única, responsável pela destruição de micro-organismos do produto.  
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Figura 6.10 – Distribuição de temperatura do leite em relação ao tempo espacial, em 

quatro diferentes vazões da utilidade de aquecimento, durante a pasteurização. 

 

 

Figura 6.11 – Distribuições da letalidade simulada em relação ao tempo espacial, em 

quatro diferentes vazões da utilidade de aquecimento, durante a pasteurização. 
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Esses resultados indicam que, quanto maior a vazão da água de aquecimento, 

maior será a taxa de transferência de calor para o leite, resultando em temperaturas 

mais elevadas, e, consequentemente, levando a uma maior destruição microbiana e 

letalidade. Por exemplo, na vazão de 60 L/h (nominal), o valor final para esterilização 

(𝑆𝑉) foi igual a 21, enquanto que para uma vazão de 120 L/h foi equivalente a 51. 

Além disso, em uma análise visual, percebe-se que a sensibilidade do processo 

a diferentes vazões é maior para letalidade (Figura 6.11) quando se comparado com 

a temperatura do leite (Figura 6.10). Isto é, uma pequena variação na temperatura do 

produto durante a sua pasteurização, já é suficiente para provocar grandes variações 

na destruição dos micro-organismos, representada pela letalidade. Por exemplo, entre 

a seção 5 e 6, no tempo espacial de 48 segundos, quando se opera na vazão de 30 

L/h, tem-se uma temperatura de 65,7 °C e letalidade (𝑆𝑉) de 3. Já na vazão de 60 L/h, 

tem-se uma temperatura de 69,7 °C e letalidade (𝑆𝑉) de 21, comparando com o 

mesmo ponto. Logo, uma variação de 4,0 °C e 𝑆𝑉 = 18. Baseado nisso, fica claro que 

não só a temperatura afeta o grau de esterilidade comercial do leite, mas também a 

vazão da utilidade de aquecimento. 

 O entendimento do processo e das perturbações de suas variáveis, nesse caso, 

temperatura e vazão é importante a fim de controlar e predizer o comportamento da 

pasteurização. Deste modo, é possível evitar o sobre e/ou subprocessamento do 

produto, operando na idealidade. 

Nesse contexto, segundo Mokhtar et al. (2012), através da modelagem dinâmica 

do processo de pasteurização, é possível não só entender profundamente estas 

questões, como controlar e manipular o processo de modo assertivo. 

 

6.3 Perturbações no Processo 

 

A seguir são mostrados os resultados obtidos para diferentes simulações, 

quando o processo sofreu perturbações em algumas de suas variáveis, sendo elas: 

concentração inicial de micro-organismos no leite cru, temperatura inicial do leite cru 

e vazão e temperatura de entrada da utilidade de aquecimento. 

 

 

 

 



132 

6.3.1. Concentração Inicial de Micro-organismos 

 

As condições operacionais consideradas na simulação deste cenário foram 

mostradas na Tabela 5.11 da Seção 5.5. 

Pela Figura 6.12, tem-se a distribuição dos perfis de concentração microbiana 

para o tratamento térmico simulado, ao longo do tempo de processo, para cada uma 

das perturbações as quais o sistema foi sujeitado. As indicações C1, C2, C3, C4, C5 

e C8, correspondem à concentração de micro-organismos na entrada do 

equipamento, no início da seção de aquecimento, e assim por diante, como já 

explicado anteriormente. Já as indicações A, B, C, D e E, representam os seguintes 

cenários: processo sem perturbação (concentração inicial igual a 1x105 UFC/mL); 

perturbação 1 (concentração inicial igual a 1x108 UFC/mL), retomada da condição 

inicial, perturbação 2 (concentração inicial igual a 1x102 UFC/mL) e retomada da 

condição inicial novamente, respectivamente. 

 

Figura 6.12 – Distribuição do Log da concentração microbiana ao longo do tempo 

quando o sistema sofreu perturbações na concentração inicial de C. burnetii no leite. 

 

 

Observa-se que o aumento, ou a diminuição, na concentração inicial de C. 

burnetii (C1) afeta os perfis de concentração microbiana em todas as seções do 

pasteurizador (C2, C3, C4, C5 e C8) ao longo do tempo de processo. 

Comparando os perfis C1 até C8, percebe-se que há certo atraso no valor da 

concentração bacteriana quando o sistema foi perturbado, tanto para um aumento na 
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concentração de micro-organismos (A  B) quando para uma diminuição (C  D). 

Este atraso representa o tempo que o leite leva para escoar de uma seção a outra. 

A Figura 6.13, apresenta três curvas de decaimento logarítmico na concentração 

de C. burnetii ao longo do tempo espacial, da pasteurização no estado transiente, em 

três tempos de processo (60, 360 e 960 s), oriundos da simulação na Figura 6.12, 

sendo uma para concentração microbiana inicial padrão, igual a 1x105 UFC/mL (valor 

original das simulações), outra inicial igual a 1x108 UFC/mL (perturbação 1) e a última 

para 1x102 UFC/mL (perturbação 2). 

Percebe-se que o decaimento logarítmico decimal total foi o mesmo nos três 

casos, mas a concentração final foi diferente. Este resultado ilustra que, embora a 

letalidade devido ao tratamento térmico possa ser a mesma, a concentração final de 

bactérias não será. Então, caso o leite a pasteurizar seja de baixa qualidade 

microbiológica (maior contagem de bactérias, por exemplo), o tratamento térmico 

aplicado usualmente (predeterminado) poderá ser insuficiente para garantir a 

inocuidade do produto final, tendo, portanto, maior concentração de micro-organismos 

no mesmo. Por outro lado, caso o leite recebido seja de melhor qualidade 

microbiológica (menos contagem de bactérias, por exemplo), poderá ocorrer o 

inverso. Por isso é de suma importância que o processo seja controlado corretamente 

e que a matéria-prima seja sempre padronizada.  

 

Figura 6.13 – Distribuição do Log da concentração microbiana ao longo do tempo 

espacial para três concentrações iniciais de C. burnetii no leite cru. 
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Nesse sentido, uma das formas de se garantir que o leite a se processar seja de 

boa qualidade microbiológica (baixa contaminação inicial) é o seu correto e asséptico 

manejo desde a sua captação até a sua industrialização, além da conservação pela 

cadeia do frio (BYLUND, 1995). 

 

6.3.2 Temperatura de Entrada da Água e do Leite Cru 

 

Os parâmetros operacionais usados para estes casos podem ser vistos nas 

Tabelas 5.9 (para água) e 5.10 (para leite) da Seção 5.5. 

As Figuras 6.14 e 6.18 mostram o comportamento dinâmico dos perfis de 

temperatura do leite e da letalidade ao tratamento térmico, ao longo do tempo de 

processo, quando ocorrem perturbações na temperatura da utilidade de aquecimento. 

Mais uma vez, as indicações T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8, correspondem aos 

pontos de controle representativos do processo de pasteurização. De modo similar, 

as indicações L2, L3, L4, L5 e L8 fazem menção ao decaimento logarítmico decimal 

(letalidade), na entrada e na saída da seção de aquecimento, na entrada e na saída 

do tubo de retenção e na saída do resfriamento do leite, sendo estes pontos já 

mostrados e descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do capítulo de Modelagem. 

 

Figura 6.14 – Histórico de temperatura do leite ao longo do tempo de processo da 

simulação das perturbações na temperatura de entrada da utilidade de aquecimento. 
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Inicialmente o processo foi simulado em sua condição normal, seguido de uma 

perturbação de diminuição do valor da temperatura de entrada da utilidade de 

aquecimento (Figura 6.14) ou na do leite (Figura 6.18). Na sequência, após o sistema 

ter sido restabelecido novamente, uma perturbação de diminuição da temperatura da 

utilidade de aquecimento (Figura 6.14) ou na do leite (Figura 6.18) foi causada no 

sistema, sendo que, após certo período de tempo, o processo foi restaurado. 

Percebe-se que quando a temperatura da utilidade de aquecimento foi alterada, 

para o valor menor (𝑡 = 60 s) ou para maior (𝑡 = 660 s), isso acarretou em variações 

consideráveis nos perfis de temperatura do leite, em todas as seções dos PHEs e nos 

tubos, exceto em T1, que é a entrada do produto cru no equipamento, o qual 

independe da temperatura da utilidade.  

Variações são mais significativas na seção de aquecimento e nos tubos (T3, T4, 

T5 e T6) quando comparadas à seção fria do pasteurizador (T2, T7 e T8). Como visto 

para partida do pasteurizador, observa-se que cada vez que novo perfil de 

temperatura do leite era formado, sempre há formação do “degrau” oriundo da seção 

de regeneração, especialmente na seção de aquecimento e nos tubos do 

equipamento. A partir da Figura 6.14, isso pode ser observado mais detalhadamente 

pela Figura 6.15. 

 

Figura 6.15 – Detalhamento dos degraus no histórico de temperatura do leite em T3, 

T4, T5 e T6 da simulação das perturbações na temperatura de água de aquecimento. 

 

 

Os efeitos nos perfis de temperatura do leite, oriundos das variações na 

temperatura da utilidade de aquecimento, são refletidos no histórico de letalidade do 
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tratamento térmico simulado, pois a concentração de micro-organismos depende da 

temperatura do produto, como já esperado (Figura 6.16). 

 

  Figura 6.16 – Distribuição da letalidade simulada ao longo do tempo da simulação 

das perturbações na temperatura de entrada da utilidade de aquecimento. 

 

Quando o sistema sofreu a primeira perturbação na temperatura da utilidade de 

aquecimento, representada pela diminuição de sua temperatura de 90 °C para 84 °C, 

no instante 𝑡 = 60 s, o tratamento se tornou pouco efetivo em relação à destruição 

bacteriana, já que o valor de 𝑆𝑉 acumulado foi igual a 2 na saída do equipamento. 

Contrariamente, quando o sistema sofreu a segunda perturbação na temperatura da 

utilidade, referenciada pelo aumento de sua temperatura de 90 °C para 96 °C, no 

instante 𝑡 = 660 s, o tratamento se tornou excessivo quanto à redução na 

concentração da microbiana, já que o valor de 𝑆𝑉 acumulado foi igual a 101 (Figura 

6.16). 

Com estes resultados, enfatiza-se o quão importante é o correto e apurado 

controle do processo de pasteurização do leite, uma vez que uma simples modificação 

na temperatura da utilidade de aquecimento resultará em um produto com diferente 

grau de inocuidade. 

A Figura 6.17, com base na Figura 6.16, mostra com mais profundidade os 

efeitos dos degraus formados nos perfis de temperatura do leite quando perturbações 

na temperatura de entrada da água quente eram impostos no sistema. 
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Figura 6.17 – Detalhamento dos degraus da distribuição da letalidade em L6, L5, L4 e 

L3 da simulação das perturbações na temperatura de entrada da utilidade de 

aquecimento entre os instantes 𝑡 = 50 se 𝑡 = 600 s. 

 

 

A partir da inspeção da Figura 6.17, é perceptível que uma pequena variação na 

temperatura do leite causa uma grande variação no valor da letalidade do tratamento, 

em vista da amplitude da variação dos valores de 𝑆𝑉, bem como os mesmos degraus 

observados na Figura 6.15. Também fica nítido que a variação de 𝑆𝑉 por volta do 

instante 𝑡 = 400 s é mais pronunciada em relação à perturbação do instante 𝑡 = 100 

s. A explicação para isto está nos diferentes valores de temperatura do leite, sendo, 

aproximadamente, iguais a 66 °C em T6 e 69 °C também em T6, respectivamente. 

Similarmente ao caso anterior, as Figuras 6.18 e 6.19 representam os resultados 

obtidos quando o sistema sofreu perturbações (para mais e para menos) na 

temperatura de entrada do leite cru, no início da pasteurização (T1). 

A Figura 6.18 ilustra que, cada vez que a temperatura inicial do leite cru sofreu 

alteração, obviamente, a temperatura do mesmo em todas as seções e nos tubos do 

pasteurizador também foi afetada, sendo esses efeitos mais pronunciados na 

regeneração. Isto é, essas variações são menos significativas na seção de 

aquecimento e nos tubos (T2, T3, T4, T5 e T6) quando comparadas à seção fria do 

pasteurizador (T7 e T8). Exemplificando, para a primeira perturbação de aumento na 

temperatura de entrada do leite cru, no instante 𝑡 = 60 s, observa-se uma variação de 

35,6 °C até 40,1 °C (T7), ou seja, ∆𝑇 = 4,5 °C. Já na saída do tubo de retenção (T5), 

essa variação foi bem menor, sendo de 72,7 até 73,9 °C, ou seja, ∆𝑇 = 1,2 °C. Logo, 
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percebe-se que amplitude da variação na temperatura, entre as seções, vai 

diminuindo à medida que se afasta do local da perturbação de origem.  

 

Figura 6.18 – Histórico de temperatura do leite ao longo do tempo de processo da 

simulação da perturbação na temperatura de entrada do leite cru. 

 

 

Para as Figuras 6.14 até a 6.17, cada vez que o sistema era perturbado, novos 

perfis de temperatura eram atingidos, sendo que, o tempo gasto para que isto 

ocorresse representa a permanência do processo em estado transiente, 

aproximadamente 200 s de duração até atingir o novo estado estacionário. 

As Figuras 6.16 e 6.19 indicam que, cada vez que a temperatura do leite variou, 

seja por mudança na temperatura da utilidade de aquecimento, seja devido a própria 

mudança na temperatura de entrada do produto cru, novos perfis de letalidade foram 

formados. Ou seja, o grau de esterilidade comercial da pasteurização é diretamente 

afetado pela temperatura do leite e indiretamente influenciado pela temperatura da 

água. Nota-se também que pequenas variações na temperatura do leite ao longo do 

processo, causaram grandes variações no decaimento logarítmico decimal na 

concentração da C. burnetii. Logo, isso deixa explícito que o grau de destruição 

microbiana é muito sensível a qualquer alteração na temperatura do leite. 
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Figura 6.19 – Distribuição da letalidade ao tratamento térmico simulado ao longo do 

tempo da simulação das perturbações na temperatura de entrada do leite cru. 

 

 

Comparando-se os perfis de temperatura do leite, seja pela perturbação na 

temperatura de entrada do leite cru (Figura 6.18), seja pela perturbação na 

temperatura da utilidade de aquecimento (Figura 6.14), nitidamente tem-se maiores 

variações no histórico de temperatura do leite para casos de perturbações na utilidade 

e, consequentemente, maiores oscilações no grau de letalidade do tratamento 

simulado (Figuras 6.16 e 6.19). Como exemplo, tem-se que, pela perturbação de 

aumento da temperatura da entrada do leite cru de 10 para 17 °C, para um ∆𝑇 = 7 °C 

(Figura 6.18), resultou em uma variação para mais, igual a 𝑆𝑉 = 15 (35  21) para 

letalidade do produto, como visto na Figura 6.19. Seguindo o mesmo raciocínio, só 

que para água de aquecimento, tem-se que para a perturbação de aumento da 

temperatura do leite, devido ao aumento na temperatura da utilidade de 90 °C para 96 

°C, para um ∆𝑇 = 6 °C (Figura 6.14), obteve-se uma variação para mais, equivalente 

a 𝑆𝑉 = 82 (21  103) para letalidade do produto, como visto na Figura 6.16. 

 

6.3.3 Vazão da Utilidade de Aquecimento 

 

Pelas Figuras 6.20 e 6.21 têm-se os históricos de temperatura do leite e da 

letalidade do processo quando perturbações, causadas por mudanças na vazão da 

utilidade de aquecimento, ocorreram ao longo da pasteurização. As indicações T1, T2, 

T3, T4, T5, T6, T7 e T8, correspondem aos pontos de controle representativos do 

processo, sendo estes pontos já mostrados e descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, 
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do capítulo de Modelagem. Já as indicações L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8 referem-se ao 

decaimento logarítmico decimal na concentração da bactéria-alvo (𝑆𝑉) na entrada da 

seção de aquecimento, na entrada e na saída da seção de aquecimento, e assim por 

sucessivamente, como visto anteriormente. 

 

Figura 6.20 – Histórico de temperatura do leite ao longo do tempo de processo da 

simulação das perturbações na vazão da utilidade de aquecimento. 

 

 

Os parâmetros operacionais usados para estes casos podem ser vistos na 

Tabela 5.8 da Seção 5.5. Inicialmente o processo foi simulado em sua condição 

estável, seguido de uma perturbação de aumento no valor da vazão da utilidade de 

aquecimento. Na sequência, após o sistema ter sido estabilizado novamente, uma 

perturbação de diminuição na vazão da água de aquecimento foi aplicada ao sistema, 

sendo que, após certo período de tempo, o processo foi restaurado.  

Percebe-se que sempre que ocorre uma perturbação na vazão da utilidade de 

aquecimento, tanto para valores mais altos (~ 250 s) quanto para valores mais baixos 

(~ 900 s), novos perfis de temperatura eram formados após curto período de tempo, 

em todas as seções e nos tubos do pasteurizador. Como já relatado anteriormente, 

essas mudanças são mais significativas na seção de aquecimento e nos tubos. 

Gutierrez et al. (2014) obtiveram resultados similares quando simularam e 

validaram as perturbações nos modelos dinâmicos, de uma unidade de pasteurização 

a placas, também em gPROMS, porém sem levar em conta os efeitos de letalidade. 
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Figura 6.21 – Distribuição da letalidade ao tratamento térmico simulado ao longo do 

tempo da simulação das perturbações na vazão da utilidade de aquecimento. 

 

 

Pela Figura 6.21, fica evidente que, cada vez que o perfil de temperatura do leite 

era afetado pela perturbação da vazão de aquecimento, novas distribuições de 

letalidade eram obtidas ao longo do tempo. Então, à medida que a vazão da utilidade 

de aquecimento aumenta, a temperatura do leite também o faz (~ 250 s), e que quando 

a vazão diminui, isso também ocorre (~ 900 s). Isso é observado porque quanto maior 

a vazão da utilidade, maior será a taxa de transferência de calor para o produto, sendo 

a recíproca verdadeira. Como consequência, isso é repercutido no grau de 

esterilização do tratamento térmico (letalidade). Ou seja, quanto maior a vazão da 

utilidade, maior será a destruição microbiana e vice-versa. 

Outro ponto importante é que as variações dos perfis de temperatura do leite, 

quando o sistema é perturbado na vazão de água quente, tanto para mais como para 

menos, não são iguais. Isto é, no primeiro caso tem-se uma perturbação de 60 L/h 

para 100 L/h (∆�̇� = 40 L/h) na vazão da utilidade, causando uma oscilação de 73,9 °C 

para 75,7 °C (∆𝑇 = 1,8 °C) na temperatura do leite, na entrada do tudo de retenção. 

Já para o caso de diminuição da vazão de aquecimento de 60 L/h para 20 L/h (∆�̇� = 

40 L/h), tem-se uma variação na temperatura do leite de 73,9 °C para 65,5 °C (∆𝑇 =

 8,4 °C), como visto na Figura 6.20.   

De acordo com Hasting (1992) e Ibarrola et al. (2002), o desvio de 1 °C na 

temperatura do processo, produz um erro de até 25% no efeito de pasteurização, tanto 

para mais quanto para menos do que o dimensionado. 
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Neste trabalho, os dados mostraram que, por exemplo para o caso de 

perturbação da vazão de aquecimento, quando a temperatura subiu de 73,9 °C para 

74,8 °C (∆𝑇 ≅ 1,0 °C), na entrada do tubo de retenção, a letalidade (𝑆𝑉) variou de 8,6 

para  𝑆𝑉 = 14,4 (∆𝑆𝑉 ≅ 6). Em outras palavras, isso representa que o desvio de 1 °C 

na temperatura do produto causa um desvio de aproximadamente 69%, para mais, no 

efeito da pasteurização.  

Fazendo a mesma análise, só que considerando o desvio do processo para 

menos, tem-se que, por exemplo, pela Figura 6.20, do instante 𝑡 = 650 s (sem 

perturbação) a temperatura do leite na entrada do tubo de retenção foi de 73,9 °C para 

65,5 °C no instante 𝑡 = 950 s (com perturbação de diminuição na vazão de água 

quente). Isso, representa uma variação de 8,5 na letalidade (𝑆𝑉) do tratamento 

térmico, simbolizando um desvio de 99%, para menos, no efeito da pasteurização. 

Esses resultados mostram o quão crítico é o correto controle da temperatura de 

pasteurização do produto (da vazão da utilidade de aquecimento), pois uma variação 

neste parâmetro poderá afetar significativamente o resultado final da inocuidade do 

alimento. 

As Figuras 6.22 e 6.23, a partir das Figuras 6.20 e 6.21, mostram em detalhe os 

degraus na distribuição da temperatura (T3, T4, T5 e T6) e no histórico da letalidade 

(L3, L4, L5 e L6), durante os instantes 𝑡 = 350 s e 𝑡 = 850 s do processo, quando 

perturbações na vazão de entrada da água quente foram impostas no sistema.  

 

Figura 6.22 – Detalhamento dos degraus no histórico de temperatura do leite em T3, 

T4, T5 e T6 da simulação das perturbações na vazão da utilidade de aquecimento. 
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Figura 6.23 – Detalhamento dos degraus da distribuição da letalidade em L6, L5, L4 e 

L3 da simulação das perturbações na vazão de entrada da utilidade de aquecimento. 

 

 

Variações na temperatura do leite são suficientes para causar oscilações 

significativas na letalidade do tratamento térmico, sendo isso válido para todas as 

seções do equipamento, mas, principalmente, na seção de aquecimento e no tubo de 

retenção, os quais são responsáveis pela redução da carga microbiana do leite. Essa 

diminuição do efeito letal, ocasionada por variações na temperatura do leite direta ou 

indiretamente, mesmo que sutil, pode conduzir a falta de inocuidade do produto final. 

 

6.3.4 Vazão e Temperatura da Utilidade de Aquecimento e do Leite Cru 

 

Os resultados obtidos para simulação do processo de pasteurização do leite com 

perturbações simultâneas na vazão e na temperatura da utilidade de aquecimento e 

na temperatura de entrada do produto cru, ao mesmo tempo, são mostradas nas 

Figuras 6.24 a 6.26. As indicações T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 correspondem aos 

pontos de controle representativos do processo, sendo estes pontos já mostrados e 

descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do capítulo de Modelagem, bem como as 

indicações L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8, que se referem ao decaimento logarítmico 

decimal na concentração da bactéria C. burnetti, ao longo das seções do 

equipamento. 
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Figura 6.24 – Histórico de temperatura do leite ao longo do processo da simulação 

das perturbações na vazão e na temperatura da utilidade de aquecimento e na 

temperatura de entrada do leite cru ao mesmo tempo. 

 

 

Novamente, os parâmetros operacionais usados para estes casos podem ser 

vistos na Tabela 5.14 da Seção 5.5. De início o processo foi simulado em sua condição 

normal, sendo imposta uma perturbação de aumento dos valores das variações: 

vazão e temperatura da utilidade de aquecimento e na temperatura de entrada do leite 

cru. Após certo período de tempo de processo, o sistema foi estabilizado novamente, 

seguido por outra perturbação – diminuição dos valores das mesmas variáveis. Por 

fim, o processo volto a sua condição inicial. 

As perturbações de aumento da vazão e de temperatura da utilidade de 

aquecimento e da temperatura do leite, juntas, afetam mais ainda os perfis de 

temperatura do leite, pois, como visto nos casos anteriores, a quantidade de calor 

transferida ao produto é maior. Então, neste caso, os efeitos se somam. De modo 

contrário, para perturbação de diminuição destes parâmetros operacionais, haverá 

diminuição nos perfis de temperatura do leite. 

Para cada perturbação, o processo leva em média 200 s para atingir o novo 

estado estacionário e as maiores variações também são nas seções de aquecimento 

e retenção do pasteurizador. Entretanto, os perfis de temperatura do leite ao longo do 

processo, quando perturbados pelo efeito concomitante da vazão e temperatura da 

utilidade e do produto, são ligeiramente diferentes dos casos de perturbação em uma 

única variável deste tipo. Isso é mais perceptível em T2, T7 e T8, na Figura 6.24. 
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Figura 6.25 – Distribuição da letalidade ao tratamento térmico simulado ao longo do 

tempo da simulação das perturbações na vazão e temperatura da utilidade de 

aquecimento e na temperatura de entrada do leite cru ao mesmo tempo. 

 

 

Pela Figura 6.25, considerando apenas a perturbação 1 (instante 𝑡 ≅ 250 s), de 

aumento das três variáveis operacionais, a letalidade (𝑆𝑉) final do processo chega até 

128. Ou seja, a destruição microbiana foi extremamente intensa devido a maior 

quantidade de calor transferida ao leite. Contudo, industrialmente falando, este 

tratamento térmico estaria aquém do necessário, havendo, então, o indesejável 

sobreprocessamento do produto. Todavia, considerando apenas a perturbação 2 

(instante 𝑡 ≅ 900 s), o fenômeno é contrário – subprocessamento do leite. Neste caso, 

a letalidade (𝑆𝑉) do processo não chegou a 5, comprometendo a segurança do 

produto. 

Uma análise da distribuição da concentração da C. burnetii pelo tempo e espaço, 

dentro do canal 11, da seção de aquecimento do trocador de calor, considerando este 

cenário de perturbação no sistema, é mostrada na Figura 6.26. 

Em relação ao tempo, o primeiro valor do gráfico (𝑡 ≅ 60 s) representa a 

diminuição da concentração da C. burnetii devido à maior destruição térmica 

ocasionada pelo aumento da vazão e temperatura de água quente e do leite de 

entrada no sistema. Já o pico (𝑡 ≅ 900 s) representa uma diminuição na taxa de 

destruição da bactéria devido à reduzida inativação térmica ocasionada pela queda 

destes parâmetros operacionais. Logo, a concentração de micro-organismos 
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permaneceu praticamente inalterada, pois pouca quantidade de calor foi transferida 

ao leite. 

 

Figura 6.26 – Distribuição da concentração microbiana (UFC/mL) da C. burnetii ao 

longo tempo e do espaço adimensionalizado, no canal 11 da seção de aquecimento, 

quando o sistema sofreu perturbações na vazão e temperatura da utilidade de 

aquecimento e na temperatura de entrada do leite cru ao mesmo tempo. 

 

 

De acordo com o espaço discretizado e adimensionalizado, tem-se a redução na 

concentração microbiana na direção do escoamento como consequência do aumento 

da temperatura do leite na mesma referência. Por exemplo, em relação à Figura 6.26, 

o escoamento do produto é no sentido de 𝜂 = 1,0 (entrada do canal 11) para 𝜂 = 0,0 

(saída do canal 11) bem como a diminuição da concentração microbiológica. 

 

6.4 Pasteurização Sujeita à Incrustação 

 

Os resultados referentes à simulação do processo contínuo da pasteurização do 

leite bovino sujeito à incrustação são observados nas Figuras 6.27 a 6.32. 

A Figuras 6.27 mostra os perfis do fator de incrustação (𝑅𝑓) e o coeficiente global 

de transferência de calor total (𝑈𝑡), ao longo do tempo de processo, na seção de 

aquecimento do PHE do pasteurizador. Para este caso, o processo foi simulado a 
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partir do estado estacionário seguindo o cenário da Tabela 5.12, porém, considerando 

o fenômeno da incrustação do leite no equipamento. 

 

Figura 6.27 – Distribuição do fator de incrustação (𝑅𝑓) e do coeficiente global de 

transferência de calor total (𝑈𝑡), na seção de aquecimento, durante a pasteurização 

do leite sujeita à incrustação. 

 

 

Pelos resultados deste caso, percebe-se que o valor do coeficiente global de 

transferência de calor (𝑈𝑡) varia ao longo do tempo de processo – linha em laranja. O 

motivo pela qual isso ocorre é devido ao surgimento do fator de incrustação (𝑅𝑓) – 

linha em azul. Isto é, a camada de material depositada nas placas acrescenta um 

termo a mais na equação do coeficiente global de transferência de calor (𝑈𝑡), a 

resistência térmica de condução desta camada. Ainda sobre a Figura 6.27, observa-

se que o tempo de indução do início do fenômeno da incrustação foi de 1800 s, sendo 

que, até esse instante do processo, o valor do coeficiente global de transmissão de 

calor (𝑈𝑡) tem o seu valor máximo (497 W/m².K) e o fator de incrustação (𝑅𝑓) tem o 

seu valor mínimo (zero). 

O fenômeno da incrustação do produto nas placas do PHE de aquecimento é 

algo indesejável uma vez que reduz a eficiência energética das trocas térmicas entre 

o leite e a utilidade quente. Por exemplo, nesse caso, o valor do coeficiente global de 

transmissão de calor foi de 497 W/m².K, considerando o equipamento limpo no 
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instante 𝑡 = 0 s, para 438 W/m².K, com o equipamento sujo no instante 𝑡 = 32000 s. 

Ou seja, isso representa uma queda de 12% no valor do coeficiente global de 

transferência de calor do processo. 

Diversos autores encontraram resultados semelhantes aos deste trabalho com 

relação aos perfis de 𝑅𝑓 e 𝑈𝑡 para leite bovino, só que simulando apenas em um PHE 

(GEORGIADIS, MACCHIETTO, 2000; JUN, PURI, 2006; MAHDI et al., 2009), e não 

para o pasteurizador todo. O mesmo também é válido para leite de coco 

(PICHITVITTAYAKARN et al., 2006) e água fresca com carbonato de cálcio 

(KAPUSTENKO et al., 2012). Perfis com comportamento similar ao da Figura 6.27 

também foram obtidos em trocador de calor tubular com leite (PETERMEIER et al., 

2002) e em uma unidade de secagem de leite, com período de indução de até 2 horas 

após o início do processamento (BENNETT, 2007). 

Kapustenko et al. (2012) analisaram dados experimentais do fator de incrustação 

de solução de carbonato de cálcio e água em PHE e em canais anulares de acordo 

com vários trabalhos da literatura e compararam os resultados teóricos de seus 

modelos, para tempo de processo de 30 a 100 horas, considerando diferentes 

velocidades de escoamento e temperaturas de processo. Os dados teóricos e os 

experimentais apresentam tendências similares às obtidas neste trabalho, exceto pelo 

fato do tempo de indução dos autores ser próximo de zero. O estudo mostrou que 

quanto maior a velocidade do escoamento, menor o fator de incrustação do processo 

em razão da maior taxa de cisalhamento e menor tempo de contato entre o fluido e a 

superfície de aquecimento. Também foi observado que quanto maior a temperatura 

do produto, maior o valor do fator de incrustação. 

Embora não tenha sido computado na modelagem deste trabalho, outro efeito 

indesejável da incrustação nos tubos é o estreitamento da área de escoamento do 

produto – também ocorre nos canais do PHE de aquecimento –, oriundo da formação 

de depósitos na parede de troca térmica, resultando num aumento da velocidade do 

leite e modificando o seu perfil. Como consequência, isso afetará o valor do número 

de Reynolds e poderá diminuir o tempo de permanência do produto na retenção, 

levando ao seu subprocessamento (NDOYE et al., 2012). Todavia, esse efeito foi 

desprezado na modelagem desenvolvida neste trabalho. 

Belmar-Beiny et al. (1993) investigaram a influência da incrustação das proteínas 

do leite bovino, durante o tratamento térmico, no número de Reynolds, porém em 

trocador de calor tubular. Os autores processaram fluido simulado com 35% de 
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proteína láctea concentrada e seus resultados experimentais indicaram que a 

incrustação do equipamento causou uma diminuição significativa no número de 𝑅𝑒 de 

6000 para 2000, ao longo do tempo. 

O aparecimento gradativo de uma camada de material aderido às placas do PHE 

de aquecimento, ao longo do tempo de processo, é oriundo do fenômeno da 

incrustação do leite no pasteurizador. Então, à medida que o processo se desenrola, 

o fator de incrustação vai aumentando e, como consequência, o (𝑈𝑡) sofre uma 

crescente diminuição (Figuras 6.27). Isso resulta numa diminuição dos perfis de 

temperatura do leite em todas as partes do pasteurizador, exceto na entrada do 

equipamento (Figura 6.28). Por fim, a taxa de destruição de células microbianas é 

reduzida, ocasionando menor letalidade ao tratamento térmico (Figura 6.29). 

Nesse sentido, na Figura 6.28 tem-se as indicações T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e 

T8, que correspondem aos pontos representativos do processo de pasteurização, 

sendo estes já mostrados e descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do capítulo de 

Modelagem. Nota-se o comportamento dos perfis de temperatura do leite, ao longo 

do tempo de processo, levando em conta todas as seções do equipamento bem como 

os tubos do mesmo. 

 

Figura 6.28 – Histórico de temperatura do leite ao longo do tempo de processo da 

simulação da pasteurização do leite sujeita à incrustação. 

 

 

Percebe-se que a temperatura do produto, ao longo do tempo de processo, 

diminui gradativamente em virtude do fenômeno da incrustação. Isto é válido em todo 

o pasteurizador, como resultado da seção de aquecimento, sendo esta variação mais 
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intensa até o instante 𝑡 = 8000 s. Por exemplo, em T2 (entrada da seção de 

aquecimento) a temperatura do leite no início do processo, instante 𝑡 = 0 s, é igual a 

43,6 °C. Já ao final do processo, ainda em T2, no instante 𝑡 = 32000 s, a temperatura 

é equivalente a 42,5 °C. Isto representa um ∆𝑇 = 1,1 °C, considerando apenas o 

fenômeno da incrustação. Fazendo a mesma análise, mas para T3 (saída da seção 

de aquecimento), a temperatura do produto no início do processo é igual a 74,1 °C. e 

ao final do processo (no instante 𝑡 = 32000 s), a temperatura é de 72,0 °C, o que 

significa um ∆𝑇 = 2,1 °C. 

Essas variações de temperatura do leite nas seções quentes do PHE 

(aquecimento e retenção) devido à sua incrustação nas placas podem ser vistas mais 

detalhadamente pela Figura 6.29, a qual é oriunda da Figura 6.28. 

 

Figura 6.29 – Histórico de temperatura do leite (T3, T4 e T5) da simulação da 

pasteurização do leite sujeita à incrustação entre o instante 𝑡 = 0 s e 𝑡 = 12000 s. 

 

Como o processo foi conduzido em malha aberta, sem atuação de controladores 

para a temperatura de saída do leite na retenção, e em razão da incrustação do 

produto, percebe-se a queda em sua temperatura ao longo do tempo. Essa queda tem 

origem na seção de aquecimento (T3), porém, é repercutida na saída do aquecimento 

e no tubo de retenção (T4 e T5), e assim por diante. Como pode ser visto na Figura 

6.29, a diminuição na temperatura do produto é mais pronunciada entre os instantes 

𝑡 = 1800 s e 𝑡 = 8000 s, pois a queda do valor do coeficiente global de troca térmica 

também é mais significativa neste período. 

Pela inspeção da Figura 6.30 é mostrado o histórico de temperatura da água de 

aquecimento na entrada (T9) e na saída (T10) da seção quente do PHE durante a 
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pasteurização sujeita à incrustação. Percebe-se que, como o leite não consegue 

absorver uma parte do calor fornecido pela utilidade de aquecimento em decorrência 

do fenômeno da incrustação, a temperatura de saída da água quente na seção de 

aquecimento do PHE é crescente ao longo do tempo de pasteurização. Então, como 

consequência desta queda de transferência de calor ao leite, o grau de letalidade do 

tratamento térmico será afetado, como pode ser visto na Figura 6.31. 

 

Figura 6.30 – Histórico de temperatura de entrada (T9) e de saída (T10) da utilidade 

quente na simulação da pasteurização do leite sujeita à incrustação entre os instantes 

𝑡 = 0 s e 𝑡 = 12000 s. 

 

 

Na Figura 6.31, tem-se variações nos perfis de letalidade do tratamento térmico 

devido às mudanças nos perfis de temperatura do leite, os quais são oriundos do 

fenômeno da incrustação do produto, afetando o grau de inocuidade do produto final.  

As maiores variações ou oscilações dos perfis de temperatura e letalidade são 

observadas até o instante 𝑡 = 12000 s, sendo que, após esse tempo de processo, 

tem-se a tendência ao regime estacionário. Além disso, nota-se que a incrustação 

atingiu seu valor máximo por volta do instante 𝑡 = 32000 s, apresentando os menores 

valores de letalidade, como consequência do efeito indesejável da queda do 

coeficiente global de transmissão de calor do processo (Figura 6.27). 
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Figura 6.31 – Histórico da letalidade ao tratamento térmico simulado, ao longo do 

tempo, da simulação da pasteurização do leite sujeita à incrustação. 

 

 

Nota-se que o grau de destruição microbiana vai diminuindo ao longo do 

processo. Isso ocorre porque a temperatura do leite, em todas as seções, também vai 

decaindo devido à incrustação do aquecimento e dos tubos. Por exemplo, em L4 

(entrada do tubo de retenção) a letalidade (𝑆𝑉) no início do processo, instante 𝑡 = 0 s, 

é igual a 8,6. Já ao final do mesmo, no instante 𝑡 = 32000 s, é equivalente a 3,2. Isto 

representa uma queda de 𝑆𝑉 = 5, considerando os efeitos da incrustação e da perda 

de calor para o ambiente. Contudo, da seção anterior, já se sabe que a queda de 

temperatura considerando apenas perda de calor para o ambiente é igual 1,2 °C. 

Pelas Figura 6.28 e 6.29 a queda de temperatura do leite foi de 2,1 °C. Portanto, tem-

se uma diminuição na temperatura do produto devido ao fenômeno da incrustação 

igual a 0,9 °C, da entrada ao final do tubo de retenção. 

Esse fato é indesejável, pois, além de causar perda de controle do processo e 

formação de biofilmes microbiológicos, pode levar a redução significativa na 

destruição microbiana, favorecendo a contaminação do produto final. Por exemplo, a 

letalidade (𝑆𝑉) da C. burnetti, ao tratamento térmico, na saída do processo, no instante 

𝑡 = 0 s, era igual a 21,5. Já no instante 𝑡 = 32000 s, estava em 8,4.  

Geralmente, as indústrias lácteas brasileiras de grande porte fazem o 

acompanhamento da incrustação do pasteurizador de modo indireto. Ou seja, 

controlam a diferença de temperatura entre a saída do leite no tubo de retenção e 
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entrada de água na seção de aquecimento, pois como o sistema é composto por um 

controlador PID, a temperatura do leite na saída da retenção se manterá constante 

devido ao fornecimento de energia ao processo, causando maiores custos industriais 

e sobrecarga do sistema de vapor (BON et al., 2010; MÜLLER-STEINHAGEN; 2011). 

A distribuição da concentração da bactéria C. burnetii (UFC/mL) em relação ao 

tempo e ao espaço discretizado e adimensionalizado (𝜂), ao longo do processo, no 

cala 11 da seção de aquecimento, é visto na Figura 6.32. 

 

Figura 6.32 – Distribuição da concentração microbiana (UFC/mL) da C. burnetii ao 

longo tempo e do espaço adimensionalizado, no canal 11 da seção de aquecimento, 

durante a pasteurização de leite sujeito à incrustação. 

     

 

Em relação ao tempo, é possível observar que a taxa de redução na 

concentração microbiana da bactéria-alvo, devido ao tratamento térmico, aumenta ao 

longo do tempo (entre os instantes 𝑡 = 0 s e 𝑡 = 1200 s) em decorrência do fenômeno 

da incrustação do leite, que também aumenta com o tempo, até manter-se 

aproximadamente constante (estado estacionário). Além disso, em termos espaciais 

(eixo Espaço), como visto anteriormente, a queda na taxa de redução na concentração 

celular é máxima quando 𝜂 = 0, isto é, ao final do canal 11, onde a temperatura do 

produto é mais alta, e mínima quando 𝜂 = 1, onde ela é máxima dentro do mesmo 

canal. 
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Em termos computacionais, o tempo total de simulação do processo 

(pasteurização do leite) foi de 32400 s (9 horas) e o tempo real gasto devido ao esforço 

computacional (processamento dos modelos no computador) foi de 110 s. Já para o 

caso de pasteurização sem incrustação, itens anteriores, a simulação (pasteurização) 

durou 750 s e o esforço computacional foi igual a 16 s, para o caso de partida do 

equipamento, por exemplo. O esforço computacional foi maior para a simulação 

sujeita à incrustação devido à inclusão de novos termos no modelo. Isto é, novos 

sistemas de equações eram calculados pelo gPROMS uma vez que o número de 

variáveis aumentou. 

 

6.4.1 Validação do Processo Sujeito à Incrustação 

 

Na sequência são mostrados os resultados dos ensaios experimentas, de ajuste 

do modelo empírico relativo à incrustação da solução de proteína láctea (β-

lactoglobulina) nas placas do trocador de calor na seção de aquecimento, e a sua 

validação frente aos dados simulados, após o ajuste dos parâmetros do modelo 

(experimento descrito na seção 5.6).  

Sabe-se que a incrustação sobre a superfície de troca térmica das placas reduz 

o coeficiente global de troca térmica devido ao aumento da espessura da parede entre 

o fluido e a utilidade de aquecimento. Por outro lado, a formação destes materiais 

incrustados nas placas, acabam diminuindo a área de escoamento do fluido, o que 

causa aumento da velocidade do mesmo e promove diminuição da incrustação devido 

à maior força de cisalhamento. Como consequência, há um aumento no coeficiente 

de calor convectivo, o que provoca o aumento do coeficiente global de troca térmica 

(BOUVIER et al., 2014; GUTIERREZ, 2013). 

Nesse sentido, como exemplo do fenômeno da incrustação, na Figura 6.33 são 

mostradas as fotografias das placas de número 8 e 9 da seção de aquecimento do 

trocador de calor, após o teste 2, com material úmido logo após o ensaio, com as 

respectivas identificações dos números e lados das placas bem como as suas 

gaxetas. 

Pelas fotografias da imagem, é observada a formação de depósitos irregulares 

sobre a superfície das placas bem como a formação de canais preferenciais. Percebe-

se que boa parte das placas não está incrustada, o que corrobora para a premissa de 
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que não é toda a área de troca térmica das placas que deve ser levada em conta no 

cálculo teórico de massa depositada (equação 5.15), como discutido anteriormente. 

 

Figura 6.33 – Placas 8 e 9 da seção de aquecimento do PHE do pasteurizador logo 

após o processamento da solução proteica. 
 

 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Em um estudo de investigação da influência de diferentes superfícies de troca 

térmica sob a incrustação do leite, Boxler et al. (2012) conduziram experimentos com 

solução de WPI em duas temperaturas diferentes (80 °C e 120 °C), em um vaso 

fechado, com aquisição online de temperatura ao longo do tempo, por 5,8 horas. Os 

resultados mostraram que a incrustação também varia com a composição química da 

superfície de contato. Além disso, microscopia eletrônica de varredura foi realizada, 

sendo mostrada a diferença molecular entre o material incrustado com e sem cálcio. 

Foi constatado que a ação do fosfato de cálcio catalisa o processo de deposição nas 

paredes do equipamento mediante a reação química dos componentes do leite, 

estando isso de acordo com o trabalho de Jeurnink e De Kruif (1995). 

Os resultados experimentais de quantidade de material seco depositado nas 

placas do PHE de aquecimento, após o teste 2, são fornecidos na Figura 6.34. 
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Figura 6.34 – Quantidade de material seco depositado nas placas da seção de 

aquecimento após ensaio experimental. 

 

 

A massa total depositada nas 11 placas do PHE de aquecimento ao final do 

ensaio foi igual a 0,64 g, sendo que cada placa apresentou quantidade variada. 

Georgiadis e Macchietto (2000), obtiveram 9,1 g de material depositado em 4 

placas, quando trataram termicamente leite bovino. De Bonis e Ruocco (2009), em um 

estudo de modelagem e simulação da pasteurização de leite, em um único canal de 

um PHE, através da técnica de CFD, mostraram que quando o número de Reynolds 

foi igual a 1700, o valor da massa aderida na placa foi de 11,5 g, e que quando 𝑅𝑒 =

 2700 e 𝑅𝑒 = 3700, os valores foram equivalentes a 2,4 g e 0,39 g, respectivamente, 

considerando tempo de processo igual a 12000 segundos. Isso ilustra que, quanto 

maior o número de 𝑅𝑒, menor será a quantidade de material incrustado nas placas 

devido à maior taxa de cisalhamento na superfície de aquecimento, a qual acaba por 

raspar a superfície incrustante (MÜLLER-STEINHAGEN, 201a). 

Sabe-se que a desnaturação da β-lactoglobulina (maior fração do WPI e WPC) 

inicia-se a 70 °C (ERABIT et al., 2014; FRYER, BELMAR-BEINY, 1991), sendo a 

fração proteica mais abundante e uma das mais termosensíveis (LEI et al., 2011; 

SANTOS et al., 2011b; VISSER, JEURNINK, 1997). Além disso, como, no instante 𝑡 = 

0 s, a solução proteica entrou a 67 °C no canal 1 (placa 1) e saiu do mesmo canal, no 

mesmo instante, a 71 °C e também como a temperatura de saída da solução no canal 

5 (placa 3) é igual a 82 °C, então, isso pode-se justificar o porquê das placas 1, 2 e 3, 

na média, apresentaram os maiores valores de massa aderida quando se comparadas 
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às outras placas do PHE de aquecimento (Figura 6.34). Portanto, uma vez que a 

maioria das proteínas se desnaturam – como consequência se depositam na parede 

de troca térmica –, logo nos primeiros canais (placas) do PHE, a quantidade de 

proteínas disponíveis para incrustarem as placas subsequentes é menor já que o 

volume de solução a tratar foi limitado.  

A comparação entre o valor final depositado nas placas para os casos 

laboratoriais e simulados, bem como a curva de deposição teórica na superfície de 

troca térmica, ao longo do processo, é mostrada na Figura 6.35. 

 

Figura 6.35 – Comparação entre os valores experimentais (teste 2) e os teóricos para 

massa total depositada nas placas da seção de aquecimento do equipamento. 

 

 

O valor final da massa depositada em toda a seção de aquecimento entre o teste 

2 e a sua simulação é diferente. Um dos motivos que justifique essa diferença pode 

ser devido a consideração de que 100 % da área de troca térmica das placas da seção 

de aquecimento esteja incrustada com material durante o cálculo teórico da massa 

depositada, como feito na equação 5.15. Por exemplo, se for considerado que apenas 

19 % da área total de transferência de calor (as placas) esteja com material aderido, 

ter-se-á 0,649 g de massa depositada ao final do processo para dados teóricos. Então, 

se na equação 5.15, para o cálculo teórico da massa depositada nas placas, for 

considerado o valor exato em porcentagem (%) da área de fato incrustada, 

provavelmente o resultado calculado será exatamente igual ao experimental. 
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Segundo Gutierrez (2013), sabe-se que, durante o escoamento do produto nas 

placas do PHE, são formados canais preferenciais de escoamento da solução, 

causando uma heterogênea deposição de material nas placas, como obtido neste 

trabalho de acordo com a Figura 6.33. Outro motivo que afeta a exatidão do resultado 

simulado frente ao experimental, para a massa depositada nas placas, foi devido ao 

uso da consideração da condutividade térmica e da densidade do material depositado 

para o leite bovino, de acordo com Georgiadis e Macchietto (2000), e não os valores 

reais desta solução proteica.  

Jun e Puri (2006) desenvolveram um modelo 2D para representar a incrustação 

do leite durante o seu tratamento térmico em PHE, considerando dois tratamentos, 12 

canais e 20 canais. Foi realizada a modelagem fenomenológica com base em 

balanços de energia e material para a proteína reacional (β-lactoglobulina). Os autores 

compararam os seus resultados simulados com os resultados laboratoriais de outro 

autor e obtiveram resultados satisfatórios, com 32,75 g de material incrustado ao final 

de 24000 s de processo. Também foi mostrado que, para uma vazão de leite de 0,135 

m/s, obtém-se 1,1 g de massa depositada no equipamento. Ainda sobre o mesmo 

trabalho, para vazões menores, maior foi a quantidade de depósito encontrado e 

menor a queda no coeficiente global de troca térmica.  

Gutierrez (2015) conduziu um trabalho para investigar o comportamento das 

principais proteínas lácteas, β-lactoglobulina e caseína, assim como o estudo 

experimental da influência dos parâmetros e das condições de operação do processo, 

em relação à formação da incrustação do leite nas placas do pasteurizador. Foram 

realizados ensaios experimentais utilizando soluções de proteína WPI (Proteína 

isolada do soro) e caseína (caseinato de cálcio) em concentrações parecidas as 

encontradas no leite integral, com e sem adição de cálcio. Os resultados comprovaram 

que, mesmo utilizando WPI em dois ensaios idênticos, a queda na transferência de 

calor, devido ao material depositado nas placas do pasteurizador, é diferente entre os 

dois testes. Isso só confirma a premissa de que as características intrínsecas da 

matéria-prima láctea são tão complexas quanto o próprio fenômeno de incrustação. 

Também foi mostrado que quanto maior a temperatura do processo e maior o teor de 

cálcio da solução láctea, maior será a quantidade de material depositado nas placas, 

e que ambas as proteínas favorecem o fenômeno de queda térmica devido à 

incrustação.  
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Os resultados antes e após (após os ensaios laboratoriais, teste 2) o ajuste de 

parâmetros do modelo empírico da incrustação da solução, no PHE de aquecimento, 

são mostrados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Parâmetros do modelo empírico de incrustação antes e após o ajuste. 

Parâmetro Antes Depois Unidade 

𝑡𝑓𝑜 1.800 109 s 

𝛼𝑓 1.380 1.084 1/s 

𝑅𝑚𝑎𝑥 2,8x10-4 2,4 x10-4 K.m2/W 

𝑈 (𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜) 1.061 1.061 W/m2.K 

 

O tempo de indução para ocorrência da incrustação do produto nas placas do 

equipamento foi o parâmetro com maior variação após o ajuste. Por ser muito 

pequeno, foi desprezado na simulação. Contudo, há trabalhos em que ele foi mais 

significativo, sendo: 30 minutos para Bennet (2007), 1 hora para Augustin, Geddert e 

Scholl (2007) e 42 minutos para Georgiadis e Macchietto (2000). 

De acordo com Belmar-Beiny et al. (1993), o tempo de indução em trocadores 

tubulares (de 0 a 60 minutos) é maior do que em trocadores a placa, sendo esse 

período, para os PHEs, próximo a zero (PATERSON, FRYER, 1988), em decorrência 

de sua geometria e por conterem áreas de baixo cisalhamento (DE JONG, 2008).  

Boxler et al. (2012), em um estudo de avaliação da influência do tipo de material 

de troca térmica, em processo de pasteurização em batelada, usando solução 

simulada próxima ao leite bovino (WPI + água + fosfato de cálcio), encontraram um 

período de indução de pouco mais de 2 horas para placas de superfície térmica de 

aço inoxidável e de 15 minutos para uma liga metálica SICO® (a-C:H:Si:O).  Os 

autores concluíram que o tempo de indução da incrustação da solução láctea depende 

do tipo de superfície de aquecimento devido às suas propriedades físicas, como 

rugosidade, e químicas, energia livre do material de contato, sendo que, a deposição 

do produto nas paredes do equipamento, entre outros fatores, depende da reação 

química entre o fluido e superfície de troca térmica, como, por exemplo, interações 

intermoleculares, eletrostáticas e de van-der-Waals. 

Segundo Na e Webb (2003), é possível utilizar um modelo matemático de base 

fenomenológica para determinar a taxa de formação da área de superfície de 
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nucleação da indução da incrustação, a qual indica que a indução do processo 

necessita superar a barreira de energia livre de Gibbs. 

Resumidamente, o tempo de indução da incrustação depende de vários fatores, 

tais como: tipo de equipamento, tipo e material de placa, característica do produto, 

variáveis e condições operacionais, entre outros (AUGUSTIN et al., 2007; BELMAR-

BEINY et al., 1993; BENNET, 2007; BOXLER et al., 2012). 

Pela Figura 6.36, tem-se a comparação dos resultados simulados, após o ajuste 

do modelo, e laboratoriais (teste 2) dos perfis de temperatura, ao longo do tempo de 

processo em estado estacionário, das utilidades de aquecimento e resfriamento, na 

entrada e na saída da seção de aquecimento do pasteurizador. 

 

Figura 6.36 – Perfis de temperatura simulada (curvas) e experimental (pontos) das 

utilidades de aquecimento e resfriamento na seção de aquecimento do equipamento. 

 

 

De modo geral, todos os pontos experimentais estão satisfatoriamente próximos 

aos valores teóricos. Embora haja pequenas variações nos perfis de temperatura da 

água na entrada e na saída do resfriamento e na saída da água de aquecimento, o 

processo pode ser considerado pseudo-estacionário.  

Especificamente sobre a seção de aquecimento, os resultados experimentais e 

simulados de temperatura de entrada da água são iguais, sendo isso algo esperado, 

uma vez que a mesma foi definida no sistema de aquecimento do pasteurizador, o 

qual possui controle PID. Então, percebe-se que não houve alteração significativa na 
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temperatura de aquecimento da água, o que comprova o atingimento do estado 

estacionário do processo. Em relação à saída do aquecimento (T10), os valores 

teóricos e práticos estão bastante próximos, mas não iguais. Nota-se que em ambos 

os casos houve queda no valor da temperatura da água de saída da seção de 

aquecimento, sendo esse comportamento esperado para um sistema em malha 

aberta. Por exemplo, a temperatura experimental inicial da água no início do processo 

é igual a 91,3 °C e a simulada é equivalente a 90,9 °C. Já no final, elas são 

correspondentes a 91,0 °C e a 90,2 °C, respectivamente, considerando um período 

de processo de 3,3 horas. Essa queda de temperatura ocorre devido à perda de 

eficiência de transferência de calor da água para o produto, ocasionada pelo efeito da 

incrustação da solução proteica nas placas do equipamento. Como já mostrado 

anteriormente, isso é um efeito indesejável, uma vez que resulta na redução de 

destruição térmica microbiana (𝑆𝑉). Logo, pelos dados simulados para este caso, nas 

mesmas temperaturas, ter-se-á uma redução em 𝑆𝑉 de 7 em relação ao valor original, 

ou seja, 6% de diminuição de letalidade. 

Nas indústrias de laticínios, esse tipo de processo é operado em malha fechada, 

com controladores de temperatura do leite na saída da retenção. Ou seja, conforme a 

sua temperatura vai diminuindo com o tempo de processo por causa da incrustação, 

mais vapor é usado para aumentar a temperatura da água de aquecimento do produto 

na seção de aquecimento, fazendo com o leite mantenha-se na temperatura 

especificada para garantir a sua correta pasteurização (BYLUND, 1995; DE JONG, 

2008).  

A respeito dos perfis de temperatura experimentais da água na entrada da seção 

de resfriamento (T11), é perceptível a sua variação ao longo do tempo e, obviamente, 

afetando a temperatura de saída (T12). Isso ocorre devido à falta de controlador de 

temperatura PID, ocorrendo, então, variações naturais. Além disso, é possível 

observar um “degrau” nos perfis de temperatura por volta do instante 𝑡 = 4700 s, 

sendo isso o resultado da recirculação do produto já pasteurizado.  

A Figura 6.37, mostra a comparação entre a temperatura teórica, após o ajuste 

do modelo, e a experimental (teste 2) do produto ao longo do tempo de processo. 

Novamente, as indicações T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8, que correspondem aos 

pontos representativos do processo de pasteurização, sendo estes já mostrados e 

descritos na Figura 4.1 e no item 4.3.1, do capítulo de Modelagem. 
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Figura 6.37 – Perfis de temperatura simulada e experimental (teste 2) da solução 

representativa ao leite na seção de aquecimento do equipamento. 

 

 

Do mesmo modo que no caso da água, os perfis de temperatura laboratoriais e 

simulados da solução de proteína de leite (β-lactoglobulina) estão plausivelmente 

similares entre si. Mesmo sujeito às variações suaves, é razoável afirmar que o 

processo se encontra de fato em estado pseudo-estacionário. Não é considerado 

puramente estacionário porque há oscilações nos valores de temperatura do produto, 

ao longo do tempo de processo, em todas as seções do pasteurizador.  

As variações de temperatura na entrada do equipamento (linha T1) são 

progressivas porque o produto foi mantido à temperatura ambiente logo antes da 

pasteurização. Somado a isso, por volta do instante 𝑡 = 4700 s (1,2 horas após a 

partida do processo), a solução começou a ser reprocessada, causando este aumento 

na temperatura de entrada. Para este caso, na simulação do processo, foi modelada 

uma função de temperatura por tempo de acordo com os dados experimentais, pela 

regressão linear em Excel, sendo inserida no gPROMS. 

Os perfis de temperatura na saída da seção de aquecimento e na saída do tubo 

de retenção (T5 e T3), que são mais críticas para o controle do processo, 

apresentaram excelentes resultados, estando os valores laboratoriais e simulados 

bastante próximos. Nesse sentido, a partir da Figura 6.38, oriunda da Figura 6.37, 
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observa-se esses dois perfis mais de perto entre os instantes 𝑡 = 250 s e 𝑡 = 12250 

s, podendo-se notar os efeitos de queda de temperatura em virtude da incrustação. 

 

Figura 6.38 – Perfis de temperatura experimental da solução proteica na saída da 

seção de aquecimento e do tubo de retenção, respectivamente, durante o teste 2. 

 

 

De modo geral, os resultados mostram que a temperatura do produto vai 

diminuindo em ambos os casos. Na seção de aquecimento (primeira curva), isso 

ocorre em decorrência do fenômeno da incrustação do produto nas placas do PHE, o 

que causa menor efetividade de troca térmica entre a solução e a utilidade de 

aquecimento. Este efeito também é sentido, como consequência, na temperatura do 

produto na saída do tubo de retenção. Essa diferença entre temperatura inicial e final, 

na saída da retenção, neste caso, chega quase a 1 °C e, pelos dados simulados, para 

esse mesmo desvio, tem-se uma redução na letalidade de 𝑆𝑉 = 7, o que representa 

uma diminuição de 3% na efetividade da pasteurização da solução proteica.   

O que torna o processo pseudo-estacionário é o fato de a temperatura da 

solução na saída da retenção praticamente não se alterar, embora ela caia sutilmente 

ao longo do tempo de processo devido à incrustação e à perda de calor ambiente no 

tubo de retenção. Como consequência, isso resulta num período transitório para o 

perfil de letalidade do tratamento térmico, como mostrado no item 6.4. 
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A Figura 6.39 ilustra o valor calculado da taxa de energia térmica da solução (�̇�), 

em relação ao tempo de processo, com base nos seus perfis de temperatura 

experimentais (teste 2) e simulados após o ajuste do modelo, apenas na seção de 

aquecimento. 

 

Figura 6.39 – Comparação entre os valores experimentais (pontos discretos) e os 

simulados (linha contínua) para taxa de energia térmica da solução no aquecimento. 

 

 

Como efeito da incrustação do produto nas placas do PHE, na seção de 

aquecimento, tem-se uma queda na taxa de energia térmica da solução proteica (�̇�), 

a qual é oriunda da utilidade de aquecimento. Esse fenômeno é o responsável pela 

diminuição nos valores de temperatura lidos pelos termopares, com relação ao teste 

2, e nos simulados, mostrados anteriormente. 

Nota-se pela Figura 6.39 que os resultados experimentais e os simulados 

estavam similares até o instante 𝑡 = 4000 s. Após esse instante, percebe-se que a 

queda na quantidade de calor experimental é mais acentuada do que para o caso 

teórico. Uma possível explicação para isso é devido à perda de calor ambiente nas 

extremidades das placas, a qual foi negligenciada durante a modelagem do processo, 

pois o principal elemento responsável por esta diferença de resultados é a diferença 

de temperatura entre a saída e entrada do produto, a qual afeta os valores das 

propriedades termofísicas do fluido (equação 5.12). 

Além disso, por volta do instante  𝑡 = 4700 s, especificamente para dados 

experimentais, percebe-se a presença de um degrau nos pontos discretos em 

decorrência da recirculação do produto já pasteurizado. 
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Bennett (2007) processou leite bovino em uma planta piloto composta por 

trocador de calor a placas, trocador de calor tubular e evaporador, sendo feito o 

registro da temperatura do produto, com uso de termopares, ao longo do tempo. 

Também foi avaliada a influência da formação de bolhas na incrustação do produto. 

Bennett (2007) encontrou perfil de queda na taxa de energia térmica da solução, 

durante o processo, com duração de 3,5 horas, similar ao encontrado neste trabalho. 

Os resultados do teste 2 e de sua respectiva simulação para estudo do 

comportamento do fator de incrustação (𝑅𝑓) e do coeficiente global de transferência 

de calor (𝑈𝑡), após o ajuste do modelo, para o processo sujeito à incrustação em 

estado estacionário, podem ser vistos nas Figuras 6.40 e 6.41, respectivamente. 

 

Figura 6.40 – Comparação entre os valores experimentais (pontos discretos) e os 

simulados (linha contínua) para o fator de incrustação do produto no aquecimento. 

  

 

Observa-se que o fator de incrustação aumenta ao longo do tempo de processo, 

estando isso de acordo com o que já fora observado no item 6.4. Para este caso, o 

tempo de indução da incrustação foi igual a 109 s, sendo, então, desprezado. Porém, 

percebe-se que esse fator, ou seja, a incrustação, só se torna de fato significativa a 

partir do instante 𝑡 = 1200 s, sendo que, o tempo de indução para o caso da simulação 

antes do ajusto do modelo, foi igual a 1800 s. 

O perfil do fator de incrustação (𝑅𝑓) deste trabalho (Figura 6.40) está de acordo 

com os perfis obtidos por Augustin, Geddert e Scholl (2007) para os casos de superfície 

de aço inox e alumínio, com uso de solução composta por 3,5 % de WPC. O tempo 
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de indução encontrado pelos pesquisadores foi por volta de 1 hora (3600 s). Eles 

avaliaram o fator de incrustação de solução proteica de WPC em duas concentrações, 

3,0 e 3,5 %, em um vazo fechado sob agitação contínua. A temperatura foi registrada 

com uso de termopares ao longo do tempo para a quantificação da incrustação do 

produto. Também foi avaliada a influência de diferentes tipos de superfícies, como aço 

inoxidável, cobre e alumínio, com ensaios de 24 horas de duração. Os resultados dos 

autores mostraram que a incrustação é muito mais pronunciada numa concentração 

de 3,5 % de WPC e que dentre as três superfícies avaliadas, o aço inoxidável é a que 

mais favorece a incrustação, sendo também o mais usado na indústria láctea, e de 

alimentos em geral, seguidamente do alumínio.  

   

Figura 6.41 – Comparação entre os valores experimentais (pontos discretos) e os 

simulados (linha contínua) para o coeficiente global de transferência de calor na seção 

de aquecimento entre o produto e a utilidade. 

 

 

Pela Figura 6.41 nota-se que os resultados teóricos estão razoavelmente de 

acordo com os resultados práticos, estando o modelo bem representado. Para este 

caso, houve uma redução de 11,5 % no valor de 𝑈𝑡, se comparado ao seu valor 

original (equipamento limpo), isto é, de 1061 para 939 W/m2.K, em razão da 

incrustação. 

Em um estudo da pasteurização de leite de coco, Pichitvittayakarn et al. (2006), 

processaram o produto de 70,0 °C até 74,5 °C, em três vazões diferentes (2, 4 e 6 

L/min), coletando dados de temperatura ao longo do tempo a fim de avaliar o perfil do 
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coeficiente global de transferência de calor. Também compararam dados teóricos com 

dados experimentais. Os resultados obtidos mostraram que quanto maior a vazão, 

maior o coeficiente global de transferência de calor inicial e que a taxa de queda do 

mesmo, devido à incrustação, é menor para vazões maiores. Os perfis encontrados 

pelos autores, tanto para o fator de incrustação quanto para o coeficiente global de 

transferência de calor, estão similares aos deste trabalho. 

Boxler et al. (2014) em uma investigação de redução do efeito da incrustação em 

placas chevron, de um PHE convencional, testaram o escoamento pulsátil a fim de 

aumentar a tensão de cisalhamento e causar remoção do material aderido nas placas. 

Basicamente, o modelo usado pelos autores para comparação dos resultados 

experimentais também foi composto pelas equações 4.65, 4.66 e 5.13. O teste foi 

conduzido a partir de solução de WPI + KOH + fosfato de cálcio com aquecimento até 

85 °C, com Reynolds igual a 870 nos canais com as placas de aço inoxidável. Os 

resultados encontrados pelos pesquisadores indicaram que o escoamento pulsátil 

reduz o valor do fator de incrustação se comparado com o mesmo processo em 

escoamento contínuo, obtendo valores iguais a 3,8x10-5 m2.K/W e 3,0 x10-5 m2.K/W, 

com e sem pulsação, respectivamente. Além disso, em ambos os casos, o período de 

indução da incrustação do produto foi aproximadamente nulo (0). 

Georgiadis e Macchietto (2000), modelaram, simularam e validaram o processo 

dinâmico de aquecimento do leite bovino apenas em um trocador de calor a placas, 

sujeito à incrustação, por 6,7 horas. Foi levando em conta a variação temporal e 

espacial da temperatura do produto, bem como a concentração de proteína nativa, 

desnaturada, agregada e depositada, por balanço material. O trabalho foi conduzido 

para 3 tipos de passes diferentes e com uma temperatura de entrada do leite a 60 °C, 

também em gPROMS. Foi obtido como resultado, em um dos arranjos, uma queda de 

2,4 °C na temperatura do produto ao longo do processo devido à incrustação. Embora 

o coeficiente global de transferência de calor tenha registrado queda ao longo do 

tratamento térmico, assim como neste trabalho, Georgiadis e Macchietto (2000) 

obtiveram uma queda foi mais pronunciada.  

Pela inspeção das Figuras 6.40 a 6.41, fica claro que há valores maiores e 

menores (oscilações) para todos os dados experimentais ao longo do tempo de 

processo. Ou seja, embora os resultados mostrados representem perfis de tendência 

de uma curva assintótica, há pontos acima e abaixo destas tendências. Um dos 

motivos para estas variações é que, como a solubilidade do ar no leite diminui durante 
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o seu aquecimento (WALSTRA et al., 1999), e se a pressão estiver muito baixa (abaixo 

da pressão de saturação), bolhas de ar podem ser formadas no leite ou em solução 

láctea (JEURNINK, 1995). Caso bolhas sejam formadas durante a sua pasteurização, 

elas irão agir como núcleos favoráveis a formação de incrustação, desde que estas 

bolhas estejam em contato com a superfície de aquecimento (BENNET, 2007; 

BURTON, 1968; JEURNINK, 1995; WALSTRA et al., 1999). Então, isso causará 

heterogeneidade na transferência de calor da utilidade à solução. 

Nesse contexto, na Figura 6.42, observa-se o registro de formação de bolhas de 

ar no tubo de retenção e em suas conexões durante os testes experimentais, as quais 

são indesejáveis durante o processo. 

 

Figura 6.42 – Formação de bolhas de ar nos tubos e conexões do equipamento 

durante a pasteurização da solução láctea para a validação experimental. 

 

          
 

Fonte: elaboração do autor (2016). 

 

Portanto, a partir da Figura 6.42, fica explícito o registro de formação de bolhas 

de ar durante os ensaios experimentais, as quais podem aumentar o fenômeno da 

incrustação do produto nas placas, podendo também causar oscilações nos dados de 

temperatura coletados ao longo do tempo de processo. Por isso que, com o intuito de 

reduzir a presença de bolhas de ar, algumas plantas de laticínios realizam a 

desaeração do leite pelo uso de bomba de vácuo (BYLUND, 1995; FELLOWS, 2000). 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Desenvolveu-se com sucesso uma modelagem matemática de base 

fenomenológica para representar a operação transiente (dinâmica) de um 

pasteurizador genérico, composto pelas seções de aquecimento, regeneração e 

resfriamento e tubo de retenção e suas conexões, que contemplou o efeito da 

letalidade para um micro-organismo alvo e o efeito da incrustação do equipamento, 

para um processo contínuo do tipo HTST, em relação ao espaço e ao tempo. 

Foram realizadas diversas simulações com os modelos obtidos, tais como a 

partida de processo, pasteurização em estado estacionário sem e com incrustação e 

perturbações dinâmicas no sistema. Os resultados encontrados, representados pelas 

distribuições de letalidade, históricos de temperatura e fator de incrustação, condizem 

com o que era esperado. Com isso, a partir da modelagem desenvolvida bem como 

os resultados teóricos, pôde-se estudar a operação dinâmica e estacionária de um 

pasteurizador experimental sujeito à incrustação. 

Um estudo de caso foi realizado para o pasteurizador de escala laboratorial, 

(ARMFIELD, UK) modelo FT-43A, considerando a bactéria Coxiella burnetii como 

indicador alvo para avaliar o efeito da letalidade devido ao tratamento térmico, 

considerando o processo com e sem incrustação do leite, para diversos cenários 

operacionais. 

Ensaios experimentais com solução de proteína do leite (β-lactoglobulina), no 

pasteurizador avaliado no estudo de caso, foram conduzidos, comprovando o 

fenômeno da incrustação nas placas do equipamento. A partir dos resultados 

laboratoriais foi realizado o ajuste dos parâmetros empíricos do modelo empírico da 

incrustação do produto e os resultados teóricos foram confrontados com os 

experimentais, sendo o modelo validado satisfatoriamente.  

Os modelos obtidos têm potencial para serem usados no dimensionamento, 

controle e otimização de futuros projetos de pasteurizadores a placas, em processo 

sujeito à incrustação, visando, deste modo, redução de custos operacionais, perda de 

qualidade do produto pelo sobreprocessamento e garantindo a sua inocuidade, 

controlando o subprocessamento, durante a pasteurização contínua de leite.  
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7.1 Trabalhos Futuros 

 

 

Como relação às perspectivas de continuação do projeto de pesquisa com 

pasteurizadores a placas, têm-se as próximas etapas de trabalhos futuros: 

 

 Considerar que o escoamento nos tubos segue regime laminar, deixando a 

modelagem mais complexa, porém mais realista; 

 Modelar o processo em malha fechada, com controlador PID para temperatura 

do leite, a fim de tornar o sistema mais próximo das indústrias de laticínios; 

 Computar no modelo a capacidade calorífica das tubulações, grades conectoras 

e pedestais; 

 Validar os históricos de letalidade do tratamento térmico com um micro-

organismo de interesse e pelos valores exatos das propriedades termofísicas da 

solução proteica; 

 Estudar os históricos de letalidade para outro micro-organismo de interesse; 

 Introduzir a consideração da perda de calor nas extremidades das placas dos 

trocadores; 

 Repetir o procedimento com placas corrugadas; 

 Realizar a modelagem fenomenológica da incrustação a fim de obter 

informações mais detalhadas da deposição do leite no equipamento em 

processo transitório; 

 Criar uma função objetivo com a variável custo e otimizar o processo de 

pasteurização; 
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