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RESUMO 

Processos térmicos de pasteurização e esterilização comercial são amplamente usados na 

industrialização de alimentos líquidos à base de frutas, como polpas e sucos. A exposição a 

altas temperaturas provoca a degradação de compostos relacionados à qualidade sensorial e 

nutricional. O aquecimento de alimentos líquidos por micro-ondas focalizadas é uma tecnologia 

emergente que traz como vantagem o rápido aquecimento; evita a degradação térmica; permite 

melhor manutenção dos atributos sensoriais e nutricionais; e evita a formação de incrustação. 

Além da presença de efeitos não térmicos sobre a inativação de enzimas, principais alvos dos 

processos térmicos destes produtos. Entretanto, a comprovação dos efeitos não térmicos ainda 

é tema controverso na literatura científica. Desta forma, o objetivo deste trabalho é investigar 

efeitos térmicos e não térmicos das micro-ondas na inativação das enzimas polifenoloxidase 

(PPO) e peroxidase (POD), que são relevantes para a industrialização de produtos à base se 

frutas. Para eliminar fontes de variabilidade, enzimas comerciais em solução tampão de fosfato 

de potássio foram submetidas aos tratamentos convencional (banho térmico de imersão) e por 

micro-ondas (mini reator de síntese química por micro-ondas focalizadas) com registro dos 

históricos de temperatura e atividade enzimática residual. Também, foi calculada a potência 

instantânea absorvida por cada amostra no aquecimento por micro-ondas. Realizou-se o ajuste 

dos parâmetros cinéticos pela minimização dos erros quadráticos em modelos cinéticos de 

primeira ordem (D-z) com uma e duas frações, por Arrhenius e pelo modelo de Weibull.  Os 

resultados da PPO permitiram melhor ajuste pelo modelo de Weibull. Assim, a simulação do 

modelo ajustado em diferentes temperaturas permitiu comparar os métodos de aquecimento e 

permitiu a observação de efeitos não térmicos das micro-ondas em temperaturas acima de 70 ºC 

na inativação da PPO. Além disso, realizou-se a validação dos parâmetros do modelo de 

Weibull com 10 amostras de PPO com aquecimento mais lento, sendo as atividades enzimáticas 

residuais comparadas com as atividades previstas pelo modelo. Inesperadamente, os resultados 

da enzima POD não foram satisfatórios para determinar os modelos avaliados de sua inativação. 

A POD presentou algumas atividades enzimáticas residuais acima de 100% em ambos métodos 

de aquecimento, além de elevada resistência térmica. Sendo assim, não foi possível observar 

possíveis efeitos não térmicos das micro-ondas para inativação da POD nesse estudo. 

 

Palavras-chave: enzimas, pasteurização, tratamento térmico, alimentos líquidos.  

 

 



 

 

Title: Investigation of thermal and non-thermal effects of focused microwaves on the activity 

of enzymes of interest in the processing of fruit-based products 

 

ABSTRACT 

Thermal pasteurization processes and commercial sterilization are widely used for the 

processing of fruit-based liquid foods, such as pulp and juice. The exposure to high 

temperatures causes degradation of compounds related to sensory and nutritional quality. The 

heating of liquid foods by focused microwaves is an emerging technology that has the 

advantage of rapid heating; prevents thermal degradation; allows better maintenance of sensory 

and nutritional attributes; and prevents incrustation. Besides, there is the presence of non-

thermal effects on the enzymes inactivation, which are the main targets of thermal processes to 

such products. However, confirmation of non-thermal effects is still controversial in the 

scientific literature. Thus, the objective of this research is to investigate thermal and non-

thermal effects of microwaves on the inactivation of enzymes polyphenol oxidase (PPO) and 

peroxidase (POD), which are relevant for the processing of fruit-based products. To eliminate 

sources of variability, commercial enzymes in potassium phosphate buffer solution were 

subjected to conventional (immersion bath) and microwave (mini-reactor for microwave 

chemical synthesis) treatments, with record of temperature history and residual enzyme activity. 

In addition, the instantaneous power absorbed in each sample under microwave heating was 

calculated. The kinetic parameters were adjusted by minimizing quadratic errors in first order 

kinetic models (D-z) with one and two fractions, by Arrhenius and Weibull model. The PPO 

results allowed for a better adjustment of the Weibull model. The simulation of the parameters 

at different temperatures allowed the comparison of the heating methods and it allowed the 

observation of non-thermal effects of microwaves at temperatures above 70 ºC for the 

inactivation of PPO. In addition, the parameters of the Weibull model in 10 samples were 

validated for PPO solution with slower heating; the residual enzymatic activities were compared 

with the activities predicted by the model. Unexpectedly, the results of the POD enzyme were 

not satisfactory to determine the evaluated models of its inactivation. The POD presented some 

residual enzymatic activities above 100% for both heating methods, and high thermal 

resistance. Thus, it was no possible to observe non-thermal effects of microwaves on POD 

inactivation in this study.   

 

Keywords: enzymes, pasteurization, heat treatment, liquid foods.  
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PPO Enzima polifenoloxidase 

UHT Ultra high temperature (Ultra alta temperatura) 
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βw Parâmetro de forma da curva do modelo de Weibull (-) 
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Subscritos 

1 Fração termorresistente da enzima 

2 Fração termolábil da enzima 

i Relativo ao instante no tempo ti 

w Referente ao modelo de Weibull 

ref Na temperatura de referência 

experimental Valores obtidos por experimento 

predito Valores obtidos pelo modelo 
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1 Introdução 

 

As exigências dos consumidores têm crescido na demanda de alimentos com prazos de 

validade mais longos e por melhores qualidades nutricionais e sensoriais. Essa exigência cresce 

juntamente com as taxas de produção (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007). 

Embora as técnicas de pasteurização e a esterilização comercial sejam dois métodos de 

conservação comumente utilizados na indústria de alimentos, o uso de alta temperatura muitas 

vezes está associado à degradação de compostos relacionados as qualidades de cor, sabor, 

textura e aparência no geral. Assim, estudos têm sido realizados sobre o uso de tecnologias 

inovadoras (alta pressão, micro-ondas, campo elétrico pulsado, desidratação osmótica, 

atmosferas modificadas, etc.) como substituintes ou em uso associado às técnicas convencionais 

de preservação de alimentos (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; PEREIRA; 

VICENTE, 2010; ZHANG et al., 2011). 

A pasteurização de alimentos líquidos com aquecimento por micro-ondas é uma 

tecnologia emergente no processamento de alimentos como polpas e sucos. O aquecimento de 

alimentos líquidos por micro-ondas em processo contínuo apresenta importantes vantagens em 

comparação ao método de aquecimento convencional por trocadores de calor. Por promover 

rápido aquecimento, evita-se a degradação térmica desnecessária e permite uma melhor 

manutenção de atributos sensoriais e nutricionais do produto. Além disso, a radiação de micro-

ondas e provoca a geração de calor volumétrico, o que evita a formação de incrustação (ZHU; 

KUZNETSOV; SANDEEP, 2006; SLAZAR-GONZÁLEZ; MARTÍN-GONZÁLEZ; SOSA-

MORALES, 2012). 

De acordo com Awuah; Ramaswamy e Economides (2007), a indústria de alimentos está 

pronta para adotar novas tecnologias que ofereçam melhores qualidades e produtos mais 

seguros, ainda que, existe a necessidade de operações mais eficientes, como automação de 

sistema, controle e monitoramento do processo que faça uso de rotinas matemáticas complexas 

em tempo real. 

A utilização da tecnologia de micro-ondas em alimentos tem sido aplicada de 

desidratação de alimentos sólidos, no pré-cozimento de produtos cárneos e descongelamento 

de alimentos congelados (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; RAMASWAMY; 

ECONOMIDES, 2007).  No processo de pasteurização de produtos à base de frutas há estudos 

de avaliação das micro-ondas frente ao aquecimento convencional, como por exemplo, no 

processamento contínuo de suco de tomate (STRATAKOS et al., 2016), na pasteurização de 
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purê de kiwi (BENLLOCH-TINOCO et al., 2013; 2014; BENLLOCH-TINOCO, MARTÍNEZ-

NAVARRETE; RODRIGO, 2014), de suco de laranja (CINQUANTA et al., 2010; 

FRATIANNI; CINQUANTA; PANFILI, 2010; GARNACHO et al., 2012), suco de uva 

(IGUAL et al., 2010), água de coco (MATSUI et al., 2007; 2008), cidra e suco de maçã 

(GERARD; ROBERTS, 2004; GENTRY; ROBERTS, 2005). 

As vantagens do aquecimento por micro-ondas em alimentos líquidos em fluxo contínuo, 

em relação aos métodos convencionais, são: rápido aquecimento volumétrico sem 

sobreaquecimento da superfície da tubulação, menor utilização de energia e efeitos não 

térmicos sobre inativação de enzimas e micro-organismos (TEWARI; JUNEJA, 2007; 

SAXENA; CHANDRA, 2011; CULLEN et al., 2012; SALAZAR-GONZALEZ et al., 2012). 

A discussão sobre a presença de efeitos não térmicos surge diante da dificuldade de 

detectar experimentalmente diferenças na inativação de micro-organismos e enzimas durante o 

aquecimento convencional e por micro-ondas. Alguns autores afirmam que a inativação 

adicional é causada diretamente pelos campos elétricos e magnéticos (DATTA; 

ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007). 

Por outro lado, outros estudos relatam que os efeitos são puramente térmicos, uma vez 

que, as informações dos estudos apresentam críticas em relação ao aquecimento não uniforme. 

No entanto, estudos conflituosos têm surgido na literatura sustentando os dois pontos de vista 

(DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; 

SLAZAR-GONZÁLEZ; MARTÍN-GONZÁLEZ; SOSA-MORALES, 2012). 

Portanto, optou-se nesse estudo pela avaliação da inativação de enzimas relevantes para 

os alimentos líquidos à base de frutas usando aquecimento por micro-ondas. Espera-se que, 

com esse trabalho, a comparação entre os processos convencional e por micro-ondas possa 

quantificar possíveis e feitos não térmicos e elucidar um assunto ainda controverso na literatura 

(HOZ; DÍAZ-ORTIZ; MORENO, 2007; SHAZMAN et al., 2007).
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2 Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos térmicos e não térmicos na inativação das 

enzimas polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) de fonte comercial, em soluções tampão, 

através da irradiação por micro-ondas focalizadas. Para isso, as soluções enzimáticas serão 

sujeitas aos tratamentos térmicos convencional e por micro-ondas focalizadas, por meio de um 

procedimento experimental que possibilite uma comparação adequada entre os métodos de 

aquecimento. 

Atendendo à proposta deste trabalho, os efeitos térmicos e não térmicos do aquecimento 

por micro-ondas serão avaliados pelos seguintes objetivos específicos: 

1. Selecionar uma solução tampão padrão para cada enzima, de acordo com o pH de 

estabilidade da enzima comercial; 

2. Obter um histórico de temperatura da amostra semelhante para ambas formas de 

aquecimento. 

3. Avaliar a atividade enzimática da polifenoloxidase e peroxidase em tratamentos 

térmicos descontínuos pelo método convencional e por micro-ondas focalizadas; 

4. Ajuste dos parâmetros de modelos cinéticos previstos na literatura. 

5. Comparação dos resultados teóricos com os dados experimentais: diagrama de 

paridade e determinar o modelo mais adequado para cada condição. 

6. Usar o modelo para prever o comportamento da atividade enzimática residual. 
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3 Revisão Bibliográfica 

  

3.1 Tratamento térmico em alimentos 

 

O processamento térmico é um método comumente utilizado para a preservação e 

extensão da vida de prateleira dos alimentos. Dentre os métodos, encontram-se a pasteurização 

e esterilização comercial. Eles são os mais aplicados para controle de micro-organismos e 

enzimas indesejáveis presentes nos alimentos (FELLOWS, 2006; AWUAH; RAMASWAMY; 

ECONOMIDES, 2007). 

A pasteurização é um tratamento térmico relativamente brando, pois o alimento é 

aquecido a temperaturas menores que 100 °C. Esse processamento é utilizado para minimizar 

os riscos à saúde devido à possível presença de micro-organismos patogênicos, como também, 

aumentar a vida de prateleira pela destruição dos micro-organismos e enzimas deteriorantes. 

Esse processo deriva do nome de Louis Pasteur que, em 1864, juntamente com Claude Bernard, 

desenvolveram um processo para a evitar que vinhos e cervejas azedassem (FELLOWS, 2006; 

SUN, 2012). 

Por outro lado, na esterilização comercial, o alimento passa por uma temperatura acima 

de 100 °C durante um tempo suficiente (geralmente mais curto que o da pasteurização) para 

inativar os micro-organismos e a atividade enzimática. Esse tratamento garante o 

armazenamento do produto embalado em temperatura ambiente, como exemplo de produtos 

enlatados. Ele foi primeiramente desenvolvido por Nicolas Appert em 1809; em seguida, a 

cinética de inativação microbiológica foi explorada e definida por Harriett Chick em 1908 e 

1910, porém um modelo matemático mais comum e que descreve a inativação foi desenvolvido 

por Bigelow e Ball em 1920 (CODEX, 1993; FELLOWS, 2006; SUN, 2012). 

O processamento térmico de um alimento pode ser contínuo ou em batelada. Usam-se 

trocadores de calor para aquecimento e resfriamento indireto do produto em processos 

contínuos. Os equipamentos que envolvem o processamento térmico usam vapor ou água 

quente como fluido de aquecimento. No processamento asséptico, o produto é primeiramente 

tratado termicamente, então é levando à embalagem previamente estéril, e por último selado 

em condições de ambiente estéril. Essa técnica é usada com fluidos, como o leite e sucos de 

frutas, embora essa técnica, também seja aplicada para sistemas particulados.  

Independentemente do método usado, deve-se garantir que o aquecimento e o 

resfriamento sejam os mais imediatos possíveis para reduzir a perda da qualidade, isso devido 
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à exposição prolongada à alta temperatura (BADOLATO, 2000; IBARZ; BARBOSA-

CÁNOVAS, 2002). Quando o aquecimento e resfriamento não forem imediatos é preciso 

realizar uma correção apropriada no tempo de exposição à temperatura para constatar a mínima 

perda de qualidade. Também, o método de aquecimento deve garantir a temperatura controlada 

e uniforme no produto. Como exemplo, no tratamento isotérmico em batelada se utilizam 

volumes menores ou sob agitação que minimizem possíveis erros duramente o aquecimento e 

resfriamento (VAN LOEY et al., 2003). 

O projeto dos equipamentos de processo térmico requer o conhecimento do tempo e 

temperatura necessários para inativação, os quais são influenciados pela resistência dos micro-

organismos e enzimas, e por uma série de fatores. Esses fatores estão relacionados: com as 

características próprias do alimento, chamados de fatores intrínsecos (pH, atividade de água, 

conteúdo de sais); com as características físicas do alimento (propriedades termofísicas e 

dimensões); e ao método de aquecimento (FELLOWS 2006; AWUAH; RAMASWAMY; 

ECONOMIDES, 2007; SUN 2012). 

Os parâmetros intrínsecos dos alimentos são as propriedades do alimento que influenciam 

no crescimento microbiano, os quais foram primeiramente estudados por Mossel e Ingram 

(1955). Dentre os parâmetros, o pH é um dos fundamentais. A maioria dos micro-organismos, 

principalmente as bactérias deteriorantes e patogênicas, se desenvolvem em pH entre 6,6 e 7,5. 

Produtos com o pH abaixo de 4,6 são mais estáveis ao desenvolvimento de micro-organismos 

após o processo de pasteurização, pois os micro-organismos e esporos, na sua maioria, não se 

desenvolvem nessas condições. Logo, em produtos ácidos ou acidificados, as enzimas muitas 

vezes se tornam os principais alvos do processo térmico (BASAK; RAMASWAMY, 1996; 

JAY; LOESSNER; GOLDEN, 2005; ZANATTA; ZOTARELLI; CLEMENTE, 2006; 

AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; LUÍZ; HIRATA; CLEMENTE, 2007; 

SUN, 2012). 

O processamento térmico promove mudanças indesejáveis nas qualidades nutricionais e 

sensoriais do alimento (exemplos: cor, sabor, textura e aparência no geral). Por consequência, 

novas tecnologias foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos a fim de minimizar 

essas perdas pela exposição à alta temperatura, otimizando o tempo de retenção, a temperatura 

ou a forma de aquecimento ou o princípio de inativação, por exemplo. Algumas dessas novas 

tecnologias são: processamento por alta pressão; campo elétrico pulsado; luz ultravioleta 

pulsada; aquecimento ôhmico; aquecimento por rádio frequência e aquecimento por micro-

ondas (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; CULLEN et al., 2012). 
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3.2 Atividade Enzimática 

 

Enzima é definida como um polipeptídio que catalisa uma reação com um certo grau de 

especificidade. Ou seja, elas são proteínas com capacidade catalítica e seletiva sobre o substrato 

(PARKIN, 1993). Como catalisadoras, elas aceleram a velocidade de reação sem modificar sua 

própria estrutura química. As enzimas são capazes de catalisar reações de adição ou 

rompimento de ligações, ou até mesmo, rearranjar a estrutura molecular do substrato. Essa 

habilidade se baseia em aminoácidos específicos e no arranjo espacial da proteína (PARKIN, 

2010). 

Nos alimentos, a deterioração pode ser causada por enzimas presentes naturalmente 

(endógenas) ou por enzimas produzidas por micro-organismos (exógenas). No caso das 

enzimas endógenas, existe a formação de escurecimento enzimático em frutas e vegetais. O 

escurecimento enzimático pode ser observado quando a maioria das frutas e dos vegetais são 

amassados, cortados ou triturados. A ação das enzimas acarreta perdas econômicas 

consideráveis, além da diminuição da qualidade nutritiva e alteração do sabor (ARAÚJO, 1999; 

WHITAKER et al., 2003; LUÍZ; HIRATA; CLEMENTE, 2007; FREITAS et al., 2008). Outro 

exemplo, é a alteração enzimática da pectina na extração de frutas, que pode alterar a 

viscosidade do produto ou a estabilidade das partículas em suspensão (KÖNER; 

ZIMMERMANN; BERK, 1980; VERSTEGG et al., 1980). 

A inativação enzimática através do tratamento térmico é uma das soluções adotadas pelas 

indústrias  de processamento de alimentos. A presença de enzimas naturais termorresistentes 

nos alimentos torna difícil a otimização do processo térmico, uma vez o uso de temperatura 

elevada altera as qualidades sensoriais e nutritivas do produto. Dentre os alimentos, encontram-

se as frutas, que contêm enzimas como polifenoloxidase, peroxidase e pectina metil esterase 

que são termorresistentes e são normalmente alvos de processos térmicos (PARKIN, 1993; 

LUÍZ; HIRATA; CLEMENTE, 2007). 

Normalmente, as enzimas são quantificadas pela atividade enzimática (PARKIN, 1993). 

Ela determina a capacidade catalítica da enzima, ou seja, a taxa da capacidade enzimática em 

converter um substrato em produto (PARKIN, 1993; TOLEDO, 2007). A unidade 

internacional (U) é definida como a conversão de 1,0 mol de substrato por minuto, sob 

condições padronizadas (PARKIN, 2010). O cálculo da atividade enzimática, segundo Toledo 

(2007), é definido pelo comportamento do substrato como segue na eq. (3.1): 
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A
t

S


d

d
 (3.1) 

em que A é a atividade enzimática, S  a concentração do substrato e t o tempo. Essa equação é 

válida sem a presença de substâncias inibidoras. A atividade enzimática é determinada pelo 

comportamento linear da concentração do substrato no início da reação (PARKIN, 1993; 

TOLEDO, 2007). 

 

3.2.1 Polifenoloxidase (PPO) 

O escurecimento enzimático pode ocorrer por enzimas como fenolase, fenoloxidase, 

polifenoloxidase, catecolase, creolase ou tirosinase. Elas estão relacionadas por terem a mesma 

arquitetura do sítio ativo. A reação que as identificam é a hidroxilação de monofenóis em o-

difenol, e em seguida, a conversão dos o-difenóis em o-quinonas (PARKIN, 2010). A 

preferência do substrato depende da fonte da enzima, sendo os substratos mais comuns: tirosina, 

catecol, ácido cafeico, di-OH-PHE (DOPA), epicatequina, ácido clorogênico, pirogalol e -

cresol (FLURKEY, 1989; PARKIN, 2010). 

A enzima comercial de polifenoloxidase (PPO) de cogumelo é usualmente conhecida 

como tirosinase. Sua fonte é o cogumelo Agaricus bisporus. Tirosinase foi o primeiro nome 

usado para a atividade da PPO porque tirosina foi o primeiro substrato estudado (PARKIN, 

2010). Nos alimentos, a PPO é desejável em alguns produtos como: passas, ameixas, cacau, 

chá, café e cidra de maçã. Contudo, na maioria das frutas e hortaliças o escurecimento 

enzimático causado pela PPO está relacionado com a perda de qualidade (PARKIN, 2010). O 

processo de aquecimento para inativar a PPO é usado especialmente em sucos. Também são 

usados tratamentos químicos como inibidores da enzima, como exemplo, acidulantes, 

quelantes, haletos, agentes redutores, entre outros (MENDONÇA; GUERRA, 2003; 

WHITAKER; VORAGEN; WONH, 2003; PARKIN, 2010). 

Na avaliação da atividade enzimática da PPO usa-se comumente os substratos de catecol 

ou DOPA (HAMMER, 1993). De modo geral, adiciona-se catecol ou 4-metil catecol (50 mM) 

em 4 mL de solução tampão (0,1 M) de fosfato de sódio (pH 7,0) e 0,5 mL de amostra a ser 

analisada. Usando espectrofotometria com comprimento de onda de 395 nm para acompanhar 

a mudança de cor, a unidade da atividade é determinada pela mudança da absorbância em 

0,100/min (RAMÍREZ; WHITAKER; VIRADOR, 2003). 

Na literatura existem diversas formas de avaliação da atividade enzimática da PPO em 

alimentos após tratamento térmicos e não térmicos. Latorre et al. (2012) estudaram o efeito da 
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radiação por micro-ondas em PPO de beterrabas (Beta vulgaris L. var. conditiva). Para tanto, a 

atividade enzimática da PPO foi determinada pela reação de oxidação do catecol (40 mM) em 

solução tampão de fosfato (10 mM e pH 7,0). A reação foi acompanhada com auxílio de 

espectrofotômetro em absorbância de 420 nm. A unidade de atividade foi definida como a 

mudança da absorbância por minuto e por miligrama da proteína. 

Sun e Song (2003) pesquisaram a inativação da polifenoloxidase de cogumelo por 

tratamento não térmico de irradiação por raios γ (gama) e por tratamento com alta pressão. As 

amostras de solução enzimática foram irradiadas em até 10 kGy ou pressurizada em alta pressão 

(600 MPa e 800 MPa). Eles avaliaram a atividade enzimática pós tratamento segundo Flurkey 

e Jen (1978) com modificação: adicionou-se 0,3 mL da solução enzimática (amostra) em 2 mL 

de solução tampão de fosfato de potássio (50 mM, pH 6,5), mais 0,3 mL de catecol 0,2 M 

(dissolvido em solução tampão de fosfato de potássio, 50 mM, pH 6,5). Na sequência, a 

atividade enzimática foi acompanhada por absorbância em 420 nm. A unidade da atividade 

enzimática da PPO foi definida como a mudança 0,001 de absorbância por minuto. 

Navarro et al. (2014) purificaram e caracterizaram a polifenoloxidase extraída de caqui. 

Eles determinaram a atividade enzimática pela absorbância em 420 nm na temperatura de 25 ºC. 

A reação foi padronizada com a adição de 0,1 mL do extrato em 0,9 mL de solução de catecol 

(0,2 M) em solução tampão de acetato de sódio (0,2 M) com pH 5,5. A atividade foi determinada 

pela parte linear da curva (absorbância x tempo) e expressa pelo aumento por minuto em 1 mL 

de solução em reação. 

Meneses et al. (2013) inativaram a polifenoloxidase de cogumelo por campo elétrico 

pulsado, em seguida modelaram a inativação considerando os efeitos de temperatura e campo 

elétrico (frequência de 1 Hz em quatro diferentes intensidades de campo elétrico: 13, 20, 25 e 

32 kV/cm). A enzima comercial foi diluída em solução tampão de fosfato de potássio (50 mM, 

pH 6,5). Para a determinação da atividade enzimática, 50 L da solução enzimática foram 

adicionados em 950 L de solução tampão (50 mM) e 500 L de solução de catecol (0,1 M). 

A reação de oxidação do catecol foi medida no espectrofotômetro em 420 nm durante 1,5 min 

a 20 ºC. A unidade da atividade enzimática foi definida com o aumento de 0,001 da absorbância 

por minuto por mL de amostra. 

Yi et al. (2011, 2015) analisaram o efeito de ultra-alta e alta pressão hidrostática na 

estrutura da molécula de PPO de cogumelo. A solução aquosa da enzima comercial foi 

preparada com solução tampão de fosfato (pH 6,5 e 0,05 M). A atividade enzimática foi 

analisada com 0,05 mL da amostra em 2,95 mL de solução do substrato de catecol (0,1 M) em 
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50 mM de solução tampão de fosfato (pH 6,5). A oxidação do catecol foi medida por 

espectrofotometria em 420 nm por 5 min a 25 ºC. 

Matsui et al. (2007, 2008) pesquisaram a cinética de inativação da polifenoloxidase (PPO) 

e peroxidase (POD) presente em água de coco verde após o aquecimento por micro-ondas. Para 

a PPO, a atividade enzimática foi monitorada por espectrofotometria em 420 nm, conforme 

Campos et al. (1996). 1,0 mL da amostra foi adicionado a 5,5 mL de solução tampão de fosfato 

de sódio (pH 6,0; 0,2 M), mais 1,5 mL de solução de pyrocatecol (0,2 M). A absorbância foi 

acompanhada a cada 10 s durante 30 minutos na temperatura de 25 °C. A atividade enzimática 

foi calculada na parte inicial e linear dos dados. Num estudo 1 U foi definido como o aumento 

da absorbância de 0,001 por mL de amostra por segundo (MATSUI et al., 2007). Noutro a 

atividade enzimática da PPO foi definida como a quantidade necessária de produção do 

aumento de 0,001 de absorbância por g de proteína por sólidos solúveis da amostra por 

segundo (U g-1 °Brix-1s-1) para amostras de água de coco verde (MATSUI et al., 2008). 

Ndiaye; Xu e Wang (2009) avaliaram o processo de branqueamento de manga tratadas à 

94 °C, durante 1, 3, 5 e 7 min. Eles avaliaram a cinética da atividade da PPO por 

espectrofotometria utilizando a porção linear da curva em 420 nm por 4 min. A reação foi 

realizada misturando-se 1,0 mL de solução de catecol (0,175 M), 2,0 mL de solução tampão de 

fosfato cítrico (pH 6,5) e 0,5 mL da amostra. As amostras foram incubadas a 30 °C durante 20 

s antes do início da aferição da absorbância. Uma unidade da atividade enzimática foi definida 

como 0,001 de absorbância por minuto por mL de amostra. 

Diferente dos demais, Manzocco; Quarta e Dri (2009) usaram L-DOPA como substrato 

para avaliação da atividade enzimática da PPO.  Eles estudaram a inativação da PPO de 

cogumelo e de maçãs. Foi estudada a inativação em condições não térmicas com exposição em 

luz UV-C e luz visível. A solução aquosa de enzima foi preparada com solução tampão de 

fosfato de potássio 0,1 M e pH 7,0. A atividade enzimática foi acompanhada por 

espectrofotometria em 25 ºC, com 420 nm de comprimento de onda, foram adicionados 20 L 

da solução de PPO em 3 mL de 0,1 M de solução tampão de fosfato de potássio (pH 7,0) e 1,5 

mM L-DOPA como substrato. A atividade enzimática foi expressa pela mudança da 

absorbância por minuto calculada por regressão linear. 

Resumidamente, a solução de tampão de fosfato de potássio é a mais utilizadas para 

produção da solução enzimática da PPO extraída, a faixa de pH está entre 6,5 e 7,0, com 

concentração de 50 mM. O uso da enzima de comercial de cogumelo pode ser usada para 

diminuir possíveis variabilidades intrínsecas a um produto natural que, por sua vez, poderia 
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interferir na análise dos resultados. A análise de sua atividade enzimática residual pós 

tratamento, normalmente, é acompanhada pela oxidação de catecol (entre 0,1 e 0,2 M, pH 6,5) 

por espectrofotometria em 420 nm durante o tempo máximo de 5 min na temperatura de 20 ºC. 

 

3.2.2 Peroxidase (POD) 

A peroxidase (POD) representa um grupo de enzimas oxidoredutases presentes na 

maioria das plantas e fungos. Ela causa impacto nos alimentos, pois ela produz radicais fenoxis 

que oxidam os lipídeos. Ela causa, também, escurecimento enzimático. A POD oxida alguns 

pigmentos, particularmente betalaínas em raiz de beterraba e na destruição da clorofila.  Ela é 

heme proteínas glicosiladas (protoporfirina IX – compõem ferro na sua estrutura) e 

monoméricas (apresentam baixo peso molecular). Ela, também, inclui a formação e degradação 

da lignina, oxidação do regulador vegetal ácido indol acético (responsável pelo 

amadurecimento e demais processos catabólicos), fortalecimento de defesa e remoção de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) celular. A POD utiliza H2O2 ou algum peróxido orgânico ou 

ácido peróxido como receptor de hidrogênio na oxidação do substrato doador de hidrogênio 

(HAMMER 1993; WHITAKER; VORAGEN; WONH, 2003; PARKIN, 2010). 

A peroxidase é estável no intervalo de pH 4,0 a 6,0. A estabilidade térmica é elevada e 

dependendo da fonte, a inativação ocorre entre 80 e 100 °C. Sendo assim, a maioria de outras 

enzimas deteriorantes apresentam inativação em tempos e temperaturas menores, logo, a 

presença ou ausência da peroxidase após o tratamento térmico permite avaliar a intensidade do 

processamento (PARKIN, 2010). Outra característica desta enzima é a sua capacidade de sobre- 

ativação ou regeneração. Em curtos períodos de processamento com pH entre 5,5 e 8,0 a enzima 

pode recuperar o sítio ativo alterado pelo aquecimento. Por outro lado, em tratamentos térmicos 

mais longos a conformidade de enzima é irreversivelmente alterada (HAMMER, 1993; 

PARKIN, 2010). A POD de raiz-forte (horseradish) é comumente usada nos estudos de 

peroxidase, pois ela se assemelha à POD de outras fontes (WHITAKER; VORAGEN; WONH, 

2003). 

Na determinação da atividade enzimática da POD pode-se usar ABTS (2,2’-azinobis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonato)) como substrato. Na reação usa-se 50 L de ABTS (1,510-2 M) 

com 10 L da amostra, em seguida adiciona-se 1,9 mL solução tampão de acetato de sódio (0,2 

M, pH 5,0), a mistura é pré-incubada em 20 °C, e na sequência adiciona-se, para iniciar a reação, 

100 L de H2O2 (0,5 mM). A formação do cátion de ABTS é monitorada por absorbância em 

414 nm durante 5 min. Uma reação em branco deve ser acompanhada com a substituição da 
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amostra por água deionizada. A unidade da atividade enzimática é definida como oxidação de 

1,0 mol de ABTS por minuto a 25 °C em pH 5,0 (WHITAKER; VORAGEN; WONH, 2003). 

Matsui et al. (2007, 2008), como mencionado no item anterior, pesquisaram a cinética de 

inativação da peroxidase (POD) presente em água de coco verde após o aquecimento por micro-

ondas. A reação também foi acompanhada por espectrofotometria em 405 nm. A solução foi 

composta de 7,0 mL de solução tampão fosfato (Na2HPO42H2O + KH2PO4), pH 6,0, mais 

0,8 mL de ABTS (0,02 M), mais 0,8 mL peroxido de hidrogênio (1% v/v) e 1,0 mL de amostra. 

A absorbância foi acompanhada durante 30 minutos na temperatura de 25 °C. A atividade 

enzimática foi calculada na parte inicial linear dos dados. De acordo com Matsui et al. (2007) 

o cálculo de 1 U foi definido como o aumento da absorbância de 0,001 por mL de amostra por 

segundo. Por outro lado, Matsui et al. (2008) definiu a atividade enzimática da POD como a 

quantidade necessária para o aumento de 0,001 de absorbância por g de proteína por sólidos 

solúveis da amostra por segundo (U g-1 °Brix-1s-1) para amostras de água de coco verde. 

Outro substrato comumente utilizado para determinar a atividade enzimática da POD é o 

guaiacol. A reação pode ser acompanhada pela mistura da amostra com solução de guaiacol 

(0,3 mM) em 0,1 M de solução tampão de fosfato (pH 7,0) com volume total de 3 mL a 25 °C. 

Adiciona-se 0,03 mL de H2O2 (8,0 mM) para início da reação. A reação de oxidação é 

acompanhada por espectrofotometria de absorbância em comprimento de onda de 470 nm 

durante 5 min. A unidade da atividade enzimática é definida como a quantidade de POD que 

causa oxidação de 1,0 mol de guaiacol por minuto a 25 °C em pH 7,0 (WHITAKER; 

VORAGEN; WONH, 2003). 

Lopes et al. (2015) investigaram os efeitos das micro-ondas comparados ao aquecimento 

convencional sobre a estrutura molecular da POD comercial, foram avaliadas as estruturas da 

enzima (espectrofotometria de fluorescência e dicroísmo circular) e atividade enzimática da 

POD. A atividade enzimática foi determinada por absorbância em 470 nm diante da oxidação 

de guaiacol. Para tanto, foram usados solução tampão de fosfato (Na2HPO42H2O + KH2PO4) 

100 mM, pH 6,0, amostra, solução de guaiacol 100 mM e 2,0 mM de H2O2 a 25 °C. Uma 

unidade da atividade enzimática (U) foi definida como a produção de 1,0 mol por minuto de 

produto. 

Ndiaye et al. (2009) estudaram a inativação de POD e PPO presente em fatias de manga 

submetidas ao aquecimento a 94 °C por 1, 3, 5, e 7 min, na sequência as fatias foram 

transformadas em purê para avaliação enzimática. A avaliação da atividade enzimática da POD 

foi realizada com 0,1 mL da amostra, adicionado em 2,9 mL de solução tampão de fosfato 
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(0,2 M, pH 6,0) mais 0,08 mL de guaiacol (0,1 M) e 0,02 mL de 0,005 M de H2O2. A reação 

foi acompanhada por espectrofotometria em 420 nm por 20 s a 30 °C. A unidade enzimática foi 

definida como a mudança da absorbância por min por mL.   

Alternativamente, Machado e Saraiva (2002) estudaram a cinética de inativação e 

reativação da POD de raiz-forte estocada a 4 °C, previamente tratadas termicamente em solução 

tampão de fosfato e na solução tampão de dimetilformamida em temperaturas de 70 a 85 °C.  

A análise da atividade enzimática foi determinada com a adição de 50 L da amostra em 

1,45 mL de solução de substrato com absorbância em 510 nm a 25 °C. A solução do substrato 

contém 9,75 mM de H2O2, 4-aminoantipyrina (2,3 mM), fenóis (0,16 M) e solução tampão de 

fosfato (0,1 M, pH 7,0). A taxa da reação cinética foi calculada por regressão linear pelo 

aumento da absorbância por minuto. 

Ancos et al. (1999) determinaram a atividade enzimática da POD de purês de frutas após 

tratamento por micro-ondas. Adicionou-se 0,025 mL de amostra em uma solução composta de 

2,7 mL de solução tampão de fosfato de sódio (0,05 M, pH 6,5 ou pH 7,0, dependendo da fruta 

analisada), com 0,2 mL de -fenilenodiamina (10,0 g/L) e 0,1 mL de H2O2 (15,0 g/L). A reação 

de oxidação foi acompanhada por espectrofotometria em 485 nm a 25 °C. 

Em suma, a fonte comercial da POD pode ser utilizada para avaliar tratamentos térmicos, 

a solução enzimática poder ser composta de solução tampão de fosfato de potássio (no máximo 

de 5,0 mM, com pH 6,0 ou 6,5). A análise da atividade enzimática é acompanhada por 

espectrofotometria da reação de oxidação do guaiacol ou ABTS. Para cada substrato usa-se um 

com comprimento de onda diferente (420 ou 405 nm), o tempo de reação está em torno de 

5,0 min na temperatura de 25 °C. 

 

3.3 Cinética da inativação térmica 

 

O conceito matemático para avaliação do processamento térmico em alimentos foi 

proposto por Bigelow e Ball (1920), os quais desenvolveram o cálculo para esterilização de 

alimentos enlatados (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007). Desde então, 

modelos matemáticos são usados para determinar o comportamento frente à inativação de 

indicadores biológicos (micro-organismos e/ou enzimas) (TOLEDO, 2007). Os modelos 

matemáticos apresentam importante função na avaliação e otimização dos processos, pois 

asseguram na qualidade do produto e eficiência do processo (GUT; TADINI, 2016). 
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Segundo Van Loey et al. (2003), a taxa de inativação enzimática, em temperatura 

constante, é descrita pela diminuição da atividade enzimática (A) em função do tempo de 

processamento (t), como descrito na eq. (3.2), em que A é atividade enzimática, k a constante 

de reação e n a ordem da reação. 

nkA
t

A


d

d
 (3.2) 

A partir da hipótese que a taxa de letalidade térmica obedece a uma cinética de primeira 

ordem (n = 1), é possível calcular a mudança de A sobre um dado período de tempo, integrando 

a eq. (3.2) a qual forma a eq. (3.3). Em que, A0 representa a atividade enzimática inicial 

(TOLEDO, 2007; GUT; TADINI, 2016). 
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Na área de tecnologia de alimentos é comum o uso da reação de primeira ordem adotando 

o conceito do valor-D (Tempo de Redução Decimal). Esse parâmetro cinético é o tempo (s ou 

min) necessário para reduzir 90% da atividade inicial da enzima ou a população microbiana 

(VAN LOEY et al., 2003; AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; TOLEDO, 

2007; GUT; TADINI, 2016). Para isso, converte-se o logaritmo natural na eq. (3.3) para um 

logaritmo com base decimal como na eq. (3.4). Substituindo os valores na eq. (3.3), tem se a 

eq. (3.5). Considerando, D = 2,3026/k, obtém a eq. (3.6) (TOLEDO, 2007; GUT; TADINI, 

2016): 
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O valor-D é um indicador biológico em uma determinada temperatura. No processo em 

batelada, a temperatura varia ao longo do tempo, logo se faz necessário avaliar a dependência 

de D com a temperatura. O valor z (°C) é o parâmetro que modela essa dependência. Ele 
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representa o aumento da temperatura necessário para diminuir 90% do valor de D, representada 

matematicamente como a eq. (3.7) (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; 

RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; GUT; TADINI, 2016): 
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em que D é o tempo de redução decimal (s ou min) a uma temperatura T (°C) e Dref é o tempo 

de redução decimal (s ou min) determinado em uma temperatura de referência Tref (°C). 

No estudo de Matsui et al. (2007) pôde-se observar o ajuste do modelo de D-z para 

enzimas em diferentes tipos de soluções simuladas. Eles realizaram o aquecimento por micro-

ondas em soluções com enzimas (PPO e POD), açúcares e sais em concentrações similares às 

da água de coco verde. As análises dos dados foram calculadas pelo acúmulo da letalidade 

obtido pela integração do perfil de tempo-temperatura. Assim, puderam obter os valores de z e 

D para cada amostra e condição de tratamento. Os resultados permitiram a comparação das 

condições de cada solução, como na Tabela 3.1. 

 

 Tabela 3.1 Resultados dos valores de D e z para inativação das enzimas PPO e POD em soluções 

simuladas com açúcares e água, reportados por Matsui et al. (2007). 

Soluções Valores de D (s) e z (°C). 

PPO/água D93 °C = 16,5 s; z = 35,5 °C 

PPO/açúcares D91 °C = 18 s; z = 33 °C 

POD/água D91,5 °C = 44 s; z = 24 °C 

POD/açúcares D92 °C = 20,5 s; z = 19,5 °C 

 

Alternativamente à eq. (3.7), pode-se utilizar o modelo de primeira ordem de Arrhenius 

para avaliar o efeito da temperatura na inativação térmica (eq. 3.8) (DATTA; 

ANANTHESWARAN, 2001; GUT; TADINI, 2016): 
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em que k (s-1) é constante cinética na temperatura absoluta T (K), kref (s
-1) é a constante cinética 

de referência na temperatura absoluta de referência Tref (K), Ea é energia de ativação (Jmol- 1) 

e R é a constante universal dos gases (8,314 Jmol-1K-1). A constante k a uma temperatura de 
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referência e a energia de ativação definem a resistência térmica de uma enzima ou micro-

organismo (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001). 

 O modelo de primeira ordem por Arrhenius é aplicado em diferentes tipos de reações e 

processos químicos, além de aplicações na área de alimentos como exemplo: taxa de reações 

químicas de degradação de vitaminas, reações enzimáticas, inativação de enzimas, viscosidade, 

crescimento e inativação de micro-organismos (PELEG; NORMAND; CORRADINI, 2012). 

 A exemplo, a avaliação cinética da inativação das enzimas PPO, POD e PME (pectina 

metil esterase) foi relatada por Kaushik; Nadella; Rao (2015), eles estudaram o impacto do pH 

e do conteúdo de sólidos solúveis durante o tratamento por alta pressão de polpa de manga. O 

modelo de inativação de primeira ordem por Arrhenius (eq. 3.8) foi utilizado para descrever a 

inativação das enzimas estudadas, com pressão fixa e diferentes níveis de pH e total de sólidos 

solúveis (°Brix).  A energia de ativação (Ea) kJ/mol foi obtida a partir da curva dos valores de 

k frente a temperatura absoluta (T). Os autores comparam dois tipos de pressão (400 e 600 MPa) 

para diferentes pH e °Brix. 

A cinética de inativação térmica também pode ser descrita pela distribuição de Weibull 

(eq. 3.9). Alguns autores consideram a aproximação do tratamento térmico por uma distribuição 

da sobrevivência de micro-organismos associados a diversos fatores, como exemplo, a 

diferença da resistência térmica ou devido à heterogeneidade dos micro-organismos. 

Comumente o modelo da eq. (3.9) é usado na engenharia para determinar o tempo previsto de 

falha num sistema mecânico ou eletrônico (BOEKEL, 2002; SERMENT-MORENO et al., 

2014): 
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em que w e  são dois parâmetros de distribuição; w é um parâmetro de distribuição escalar 

(característica do tempo) e  é chamado de parâmetro de forma da curva. O caso de   < 1 

denota uma curva de concavidade decrescente e   >1 representa uma concavidade crescente, 

já =1 corresponde ao modelo de primeira ordem (eq. 3.3) (BOEKEL, 2002; SERMENT-

MORENO et al., 2014). Convertendo o logaritmo natural na eq. (3.9) para um logaritmo com 

base decimal como na eq. (3.4). Substitui os valores na eq. (3.9), têm se a eq. (3.10). 

Considerando, Dw =αw·(2,3026)1/β, obtém a eq. (3.11). 
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Comparando o modelo de Weibull com o modelo de primeira ordem, a eq. (3.6) apresenta 

uma distribuição exponencial cumulativa; no entanto o significado dos parâmetros D e Dw são 

diferentes. D é o inverso de uma taxa constante de primeira ordem, enquanto que Dw representa 

uma distribuição descrevendo os tempos de inativação (t) do micro-organismo, e, portanto, tem 

uma interpretação probabilística (BOEKEL, 2002). 

Outro modelo utilizado para avaliação da inativação térmica de enzimas é o modelo 

cinético de primeira ordem com duas frações, estudado por Aguiar; Yamashita; Gut (2012). O 

estudo representou a inativação térmica de indicadores térmicos de peroxidase, 

lactoperoxiedase e fosfatasse alcalina em tampão fosfato. De acordo com o modelo, existem 

duas isoenzimas com diferentes resistências térmicas:  que representa a fração inicial 

termorresistente; e (1-) a fração inicial termolábil. Eles caracterizaram o modelo de primeira 

ordem com valor-D, como descrito na eq. (3.12): 
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logo, entende-se que, Dref,1 e z1 são parâmetros cinéticos da fração termorresistente, enquanto 

que a fração termolábil tem parâmetros Dref,2 e z2. A dependência na temperatura é expressa 

pela eq. (3.7). 

Os modelos de inativação térmica vistos até agora são utilizados para processamento 

isotérmico. No processamento não isotérmico, com mudança de temperatura ao longo do 

tempo, é necessário compreender o método do cálculo da avaliação do processo térmico 

(objetivo de inativar enzima ou micro-organismo), o qual é determinado pelo valor de 

esterilização (SV, eq. 3.13). Esse valor corresponde ao grau de esterilização de um processo 

térmico sobre a atividade da enzima ou população de micro-organismos, que representa o 

número de reduções decimais de A. O valor de esterilização está ligado ao histórico de 

temperatura e aos parâmetros cinéticos de inativação da enzima. Logo, normalmente expressa-

se o valor de esterilização como tempo de processo na temperatura de referência (FTref, eq. 

3.14), o valor de Dref é calculado a partir da eq. (3.7) na temperatura Tref (TOLEDO, 2007; GUT; 

TADINI, 2016). 
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O valor de FTref representa o tempo de processo na condição de temperatura de referência 

(Tref) constante e uniforme no alimento para atingir o valor de esterificação. Para uma enzima, 

o valor de FTref pode ser calculado a partir de um processamento não isotérmico. Inicialmente 

admite-se que o processo é equivalente a uma sequência de processos isotérmicos de curta 

duração (eq. 3.15). Com o intervalo de tempo infinitesimal, a eq. (3.15) pode ser integrada para 

obter o valor de FTref (TOLEDO, 2007; GUT; TADINI, 2016). Resolvendo a integral na eq. 

(3.16), pode-se avaliar o processo térmico e resolver os valores de z e Dref. 
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Para o modelo de primeira ordem de Arrhenius (eq. 3.8) no processamento não 

isotérmico, em vez do parâmetro z, pode-se calcular a eficiência do processo térmico integrando 

a eq. (3.8) em função do tempo como descrito na eq. (3.17): 
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 (3.17) 

Para o modelo de Weibull (eq. 3.11) num processamento não isotérmico, o procedimento 

de integração do valor de FTref na eq. (3.16), não pode ser utilizado, pois esse conceito não é 

proporcional à distribuição de inativação da eq. (3.11) (MAFART et al., 2002). Primeiramente 

pode-se adaptar a eq. (3.7) para a eq. (3.18), por analogia. 
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 A partir de um processo isotérmico (eq. 3.11) pode-se calcular a taxa de inativação 

logarítmica instantânea, eq. (3.19), em que Dw pode ser calculado a partir da eq. (3.18) 

(CAMPANELLA; PELEG, 2001; MAFART et al., 2002): 
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em que a  é a taxa de inativação logarítmica instantânea (s–1) e a é igual a atividade enzimática 

residual (A/A0). Assim, pode-se observar que a  depende da temperatura (T) e do tempo (t). 

Conseguinte, pode-se observar que a taxa de inativação logarítmica instantânea é dependente 

da temperatura e do tempo. O tempo, por sua vez, está associado a atividade enzimática 

residual. A atividade enzimática residual no instante t pode ser obtida na eq. (3.11). 
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Substituindo a eq. (3.20) na eq. (3.19) tem-se a taxa de inativação logarítmica instantânea 

em função da temperatura (T) e da atividade enzimática residual eq. (3.21). 
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No processamento não isotérmico, a taxa de inativação logarítmica momentânea pode ser 

integrada ao longo do tempo, onde a temperatura é em função do tempo (eq. 3.22). 
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A solução matemática da eq. (3.22) está descrita numericamente na eq. (3.23). Observa-

se que a taxa de atividade enzimática residual é obtida pelo instante ti-1 para evitar a equação 

explicita em log(a)i no instante ti (CHEN et al., 2007). 
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(3.23) 

De modo geral, o histórico de temperatura pode determinar a inativação da enzima por 

meio da eq. (3.16) para o modelo de primeira ordem (D-z) com uma e duas frações, eq. (3.17) 

para o modelo de primeira ordem de Arrhenius e eq. (3.23) para o modelo de Weibull. Para 
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isso, procedimentos de integração numérica são comumente utilizados, como exemplo, a regra 

dos trapézios ou regra de Simpson (GUT; TADINI, 2016).  

As dificuldades para determinar os parâmetros nos processos térmicos envolvem: (a) 

determinação do tempo e temperatura necessários para atingir a inativação de enzimas e micro-

organismos; ou (b) a avaliação do processo no tempo e temperatura utilizados. Assim, com 

histórico de tempo-temperatura pré-definido, a partir do cálculo das eqs. (3.16, 3.17 e 3.23) 

pode-se avaliar ou otimizar os processos assegurando a qualidade do produto (AWUAH; 

RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; TOLEDO, 2007; GUT; TADINI, 2016). 

 

3.4 Processamento térmico de alimentos assistido por micro-ondas 

 

O aquecimento de alimentos líquidos em fluxo contínuo por micro-ondas é uma 

tecnologia emergente que tem se mostrado promissora para o tratamento térmico de alimentos. 

As vantagens desta tecnologia, em relação aos métodos convencionais, são: rápido aquecimento 

volumétrico sem sobreaquecimento da superfície da tubulação, menor utilização de energia e 

alegados efeitos não térmicos sobre inativação de enzimas e micro-organismos (TEWARI; 

JUNEJA, 2007; SAXENA; CHANDRA, 2011; CULLEN et al., 2012; SALAZAR-

GONZALEZ et al., 2012). Estas vantagens evitam a degradação térmica desnecessária que 

ocorre em um trocador de calor e, também, permitem uma melhor manutenção dos atributos 

sensoriais e nutricionais do produto (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; 

GARMACHO et al., 2012; ZHU et al., 2012). 

O aquecimento de alimentos por micro-ondas foi visto pela primeira vez pelo Dr. Percy 

Spencer, que patenteou a ideia em 1945. As micro-ondas foram usadas originalmente para 

necessidades militares. O objetivo foi projetar e fabricar radares por micro-ondas para 

navegação e comunicações durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra foram 

desenvolvidos sistemas de aquecimento por micro-ondas incluindo fornos de micro-ondas 

domésticos e comerciais. Elas são ondas eletromagnéticas na faixa de frequências de 300 MHz 

até 300 GHz. No espectro eletromagnético elas se encontram entre as ondas de rádio frequência 

e infravermelho. Elas também pertencem à faixa de radiações não ionizantes (Figura 3.1) 

(REGIER; SCHUBERT, 2005). Geralmente as micro-ondas no aquecimento de alimentos 

operam nas frequências de 915 e 2.450 MHz de acordo com a União Internacional de 

Telecomunicações, devido a possíveis interferências com ondas de TV e rádio (REGIER; 

SCHUBERT, 2005; TEWARI; JUNEJA, 2007). 
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Figura 3.1 Espectro eletromagnético com faixas de frequência e comprimento de onda. 

 
Fonte: Adaptado de Regier e Shubert (2005). 

 

O mecanismo que envolve o aquecimento por micro-ondas origina-se pela capacidade de 

alguns materiais em absorver a energia das micro-ondas e convertê-la em calor. Nos alimentos, 

a presença de água provoca o aquecimento dielétrico, devido à natureza dipolar da molécula da 

água. Quando um campo elétrico oscilante é aplicado sobre a água, as moléculas dipolares 

realinham-se na direção do campo elétrico (Figura 3.2). A frequência do campo elétrico provoca 

o realinhamento constante das moléculas, cerca de várias vezes por segundo, e provoca o atrito 

interno que resulta no aquecimento volumétrico do material (DATTA; DAVISDON, 2000; 

TANG et al., 2002; TSUI et al, 2005; TEWARI; JUNEJA, 2007; CHANDRASEKARAN; 

RAMANATHAN; BASAK, 2013). 

 

Figura 3.2 Mecanismo dipolar de aquecimento molecular da água por irradiação de micro-ondas. 

 
Fonte: Tsuji et al. (2005). 

 

Outra fonte de aquecimento é devido à movimentação dos íons influenciada pelo campo 

elétrico (DATTA; DAVIDSON, 2000). Quando soluções iônicas são expostas ao campo 

elétrico oscilante, os íons fluem primeiramente numa direção e depois no sentido oposto 

alternando rapidamente, isso promove colisões entre os íons e outras moléculas. O choque 

dessas partículas converte a energia cinética em energia térmica (SALAZAR-GONZÁLEZ et 

al., 2012). 
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Os fatores associados ao aquecimento de alimentos por micro-ondas e à distribuição de 

calor são: frequência das micro-ondas; temperatura; teor de umidade; e teor de sais. Esses 

fatores estão correlacionados com as propriedades dielétricas do material. A predição das 

propriedades dielétricas dos alimentos se baseia na composição do material, elas são 

importantes para definir e projetar equipamentos com maiores controles de processo (TANG et 

al., 2002; CHANDRASEKARAN; RAMANATHAN; BASAK, 2013; DITCHFIELD; 

MATSUI, 2016). 

O uso das micro-ondas permite várias aplicações no processamento de alimentos, sendo 

elas as mais utilizadas: cozimento, secagem, branqueamento, esterilização e pasteurização 

(TEWARI; JUNEJA, 2007; CHANDRASEKARAN; RAMANATHAN; BASAK, 2013). O 

processamento contínuo para alimentos líquidos acontece como no esquema na Figura 3.3. Este 

sistema é composto por uma unidade de geração de energia (magnetrão), guia de ondas para 

transportar as micro-ondas, circulador, acoplador de potência, acoplador de sintonia (permite 

reduzir a potência refletida de volta), cavidade de focagem elíptica que mantém o tubo cerâmico 

aplicador, pelo qual o alimento escoa (BOLDOR et al., 2008). Estudos sobre aplicação de 

processos contínuos têm sido conduzidos, como os seguintes: avaliação do tratamento em UHT 

de bebidas de amendoim (SABLIOV et al., 2008); aquecimento por micro-ondas em fluxo 

contínuo de purês de batata-doce roxa (STTED et al., 2008); viabilidade do processamento 

asséptico de salsa em acidez baixa (KUMAR et al., 2007); estudo de uma cavidade ressonante 

cilíndrica de modo único adequada para o processamento de líquidos de fluxo contínuo por 

micro-ondas (VRBA; JANSEN; TAMNJONG, 2009); e extração de óleo de farelo de soja e 

farelo de arroz em um sistema de micro-ondas contínuo (TERIGAR et al, 2011). 

 

Figura 3.3 Esquema do processamento contínuo de alimentos líquidos com micro-ondas focalizadas. 

 
Fonte: Adaptado de Boldor et al. (2008). 
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Para reforçar os conhecimentos do aquecimento de alimentos líquidos por micro-ondas 

em fluxo contínuo de alimentos, uma variedade de estudos tem surgido, principalmente na 

avaliação térmica em comparação dos tratamentos convencional e por micro-ondas. Uma 

possível comparação e avaliação das tecnologias é pela eficiência térmica dos indicadores de 

segurança alimentar (enzimas ou micro-organismos). Sabe-se que o processo de pasteurização 

por micro-ondas é viável para alimentos líquidos, porém se faz necessário ampliar os 

conhecimentos sobre as propriedades dielétricas para determinar condições mais adequadas de 

otimização do processo (SALAZAR-GONZÁLEZ et al., 2012). Na sequência são apresentados 

alguns estudos sobre inativação enzimática e por micro-organismos encontrados na literatura. 

A inativação enzimática das enzimas polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) foi 

estudada pela técnica de branqueamento de purês de frutas utilizando pré-aquecimento por 

micro-ondas (CANO, 1994). Nessa concepção, Ancos et al. (1999) investigaram os efeitos da 

energia de micro-ondas nas atividades enzimáticas da PPO e POD de purês de frutas (morango, 

mamão e kiwi). Adicionalmente, eles analisaram a composição de pigmentos antes e depois dos 

tratamentos por micro-ondas e compararam com os tradicionais métodos de preservação de 

purês de frutas. As amostras (50 g) foram distribuídas em potes de vidros e aquecidas em micro-

ondas doméstico. O aquecimento por micro-ondas foi ajustado para seguir as potências fixas de 

285, 570 e 850 W com tempo constante de 30 s e a 475 W nos tempos de 15, 30, 45 e 60 s. 

Após os aquecimentos as amostras eram resfriadas em banho de gelo por 5 min. Os resultados 

apontam que para a enzima PPO, quanto maior a potência maior a inativação enzimática. 

Porém, em cada tipo de fruta a inativação da PPO foi diferente; os valores da atividade da PPO 

de mamão foram os menores dentre os tratamentos térmicos. No entanto não houve diferença 

entre os aquecimentos com potências de 570 e 850 W por 30 s. A PPO de morango, apresentou 

aumento da atividade enzimática no aquecimento com 570 W por 30 s, isso foi devido ao 

rompimento das células e membranas, segundo os autores. A PPO de kiwi foi a mais resistente. 

Para a POD, nos tratamentos a 30 s em diferentes potências, a atividade enzimática diminuiu 

com o aumento da potência. No aquecimento com a potência fixa em diferentes tempos, pôde-

se observar a redução da atividade enzimática ao longo do tempo, o qual já se era esperado.  

Em todo caso, a redução da atividade enzimática da POD foi diferente para cada tipo de fruta, 

a inativação mais eficiente foi da enzima de mamão, a mais resiste a enzima de morango. Os 

autores também identificaram pequenas mudanças na quantidade e qualidade de carotenoides e 

antocianinas, como também, sem mudanças consideráveis na avaliação de cor. Em todo caso, 

o estudo permite identificar que em diferentes potências pode-se obter diferentes atividades 

enzimáticas residuais, o que é devido ao aumento de temperatura, quanto maior a potência 
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maior a temperatura atingida pela amostra. Porém não foram reportadas as temperaturas iniciais 

e finais cada amostra, além disso, sabe que no micro-ondas doméstico a distribuição da 

temperatura no alimento não é uniforme (EDGAR; OSEPCHUK, 2001). Logo, nesse caso não 

se pode prever a influência somente da potência das micro-ondas sem os históricos de 

temperatura. Além disso, outra dúvida é sobre a potência absorvida ao longo do tempo de 

tratamento, não se sabe se as amostras absorveram 100% da potência ajustada. 

Matsui et al. (2008) analisaram o comportamento das enzimas PPO e POD em 20 mL 

água de coco verde frente ao tratamento por micro-ondas focalizadas num digestor. A técnica 

usada foi aquecer a amostra num tubo de ensaio inserido na cavidade do digestor por micro-

ondas. Após o aquecimento a tudo de ensaio foi rapidamente imerso em banho de gelo para o 

resfriamento. No centro do tubo foi colocado um sensor de fibra ótica para registro do histórico 

de tempo e temperatura. Logo, na temperatura de 77 °C a PPO apresentou-se mais resistente 

que a POD. As amostras de PPO em 92,0 °C (47 s); de POD em 90,1 °C (18 s) apresentaram 

atividade residual de 10%. Enquanto que em tratamento convencional (banho térmico, PPO: 90 

°C, 50 s; POD:  90 °C, 20 s) apresentado por Campos et al. (1996), apresentaram uma atividade 

de 40% para PPO e 70% POD, nas mesmas condições. Sendo assim, os autores concluíram que 

a aplicação por micro-ondas promove queda da atividade residual das enzimas mais rápido que 

o tratamento convencional. Nesse estudo, o tratamento convencional foi comparado com o 

registro do tratamento convencional de outro artigo. Apesar disso, os resultados mostraram 

melhores resultados com o aquecimento por micro-ondas. 

Num estudo mais detalhado com avaliação da temperatura, Lin e Ramaswamy (2011) 

estudaram a inativação da enzima fosfatase alcalina (ALP) em leite cru por aquecimento 

convencional em banho térmico (60, 65, 70 e 75 ºC) e por micro-ondas em processamento 

contínuo (65 a 70 ºC). Os perfis de tempo e temperatura permitiram a obtenção dos parâmetros 

cinéticos. Eles concluíram que o aquecimento por micro-ondas em fluxo contínuo inativa a 

fosfatase alcalina no leite mais rapidamente que do aquecimento térmico convencional. Os 

resultados confirmaram a existência de efeitos não térmicos avançados das micro-ondas. 

Benlloch-Tinoco et al. (2013) estudaram a inativação das enzimas PPO, POD e PME 

(pectina metil esterase) em purê de kiwi por aquecimento convencional (banho termostático 

97 ºC por 30 s) e por micro-ondas (micro-ondas doméstico com potências de 300 a 900 W entre 

100 e 300 s). As amostras (500 g) foram colocadas em frascos de vidro padronizados, a 

temperatura do ponto quente da amostra foi previamente identificada e registrada por meio do 

sensor de fibra ótica conectado ao termômetro para registro dos dados.  No tratamento por 

micro-ondas a POD foi a enzima mais termolábil e a PME a mais resistente. O tratamento 
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convencional causou inativação de 89,2%, 64,9% e 65% para POD, PPO e PME 

respetivamente. O nível de inativação da POD foi semelhante nos dois métodos. Porém as 

enzimas PPO e PME tiveram melhor redução da atividade enzimática no aquecimento por 

micro-ondas. O resultado no geral indica que o tratamento por micro-ondas foi mais eficiente 

na inativação enzimática. Além disso, foi analisado a qualidade nutritiva das amostras, 

observando os compostos antioxidantes, e as amostras aquecidas por micro-ondas apresentou 

quantidades maiores que as amostras aquecidas pelo método convencional. 

Já, Benlloch-Tinoco et al. (2014) avaliaram a inativação da bactéria Listeria 

monocytogenes na pasteurização de purê de kiwi por método convencional (banho térmico nas 

temperaturas de 50, 55, 60 °C por 90 – 1200 s) e por micro-ondas (600-1000 W, 50-60 ºC). O 

histórico de temperatura permitiu o cálculo de letalidade. Eles calcularam a letalidade e 

verificaram que, para a inativação da bactéria em 5 log decimais, o aquecimento por micro-

ondas a 900 W (D60 °C = 17,35 s) e 1000 W (D60 °C = 17,04 s) foi mais rápido que o processo 

térmico convencional (D60 °C = 37,45 s). Consequentemente, o aquecimento por micro-ondas 

mostrou maior eficácia para a inativação da L. monocytogenes do que o aquecimento 

convencional. Se destaca, também, nesse estudo o cálculo da potência efetiva absorvida, que 

foi estimada pelo aquecimento de 1 kg de água destilada de 10 °C até 20 °C para 600, 900 e 

1000 W, os resultados da potência absorvida apresentaram médias aproximadas e com pequenas 

variações das potências programadas. 

Recentemente, Lopes et al. (2015) avaliaram a estabilidade e mudanças na estrutura da 

proteína da POD diante do tratamento térmico por micro-ondas e convencional (aquecimento 

por banho térmico). O objetivo do estudo foi avaliar a inativação da enzima em temperaturas 

baixas e identificar possível efeito não térmico associado às micro-ondas. O estudo relata que 

o tratamento por micro-ondas tem efeitos significativos sobre a atividade residual da enzima, 

dependendo do aumento da temperatura e da potência da onda emitida. Além disso, ocorreram 

variações nas estruturas secundária e terciária para o tratamento convencional e somente na 

terciária para o tratamento por micro-ondas. Com foco em alimentos, os autores afirmam que o 

tratamento por micro-ondas é mais eficiente que o convencional, pois a atividade residual da 

enzima a 60 °C durante 8 h foi de 62,6% no tratamento convencional contra 16,9% no 

tratamento por micro-ondas a 60 °C, 60 W e 30 min. 

Por fim, o uso da tecnologia por micro-ondas em alimentos líquidos em fluxo contínuo 

é novo na indústria de alimentos, o número de estudos tem aumentado para desenvolver e 

otimizar essa tecnologia. Comumente, o uso da inativação de enzimas e letalidade de micro-

organismos são o foco no processamento de alimentos e os resultados têm sido vantajoso para 
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o aquecimento por micro-ondas. No entanto, em comparação ao tratamento convencional, são 

necessários estudos mais detalhados dos registros de tempo e temperatura, além do registro das 

potências absorvidas pelo aquecimento (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; TANG et al., 

2002). 

 

3.5 Aquecimento por micro-ondas em síntese orgânica 

 

O aquecimento por micro-ondas nos processos químicos de síntese orgânica apresenta 

melhores condições de processo quando comparado às reações usando aquecimento 

convencional. O uso das micro-ondas tem sido aplicado em vários tipos de reações, desde a 

síntese em solução até reações em fase sólida e sem a presença de solvente (LIU; ZHANG, 

2011). Algumas reações aquecimento convencional precisam de 8 até 72 h de aquecimento em 

temperaturas elevadas. A tecnologia por micro-ondas diminui o tempo de processo da reação e 

pode ser utilizada sem a condição de um solvente (PATHAK et al., 2016). Na área de sintése 

orgânica, o aquecimento por micro-ondas é utilizado em processos de secagem, vulcanização e 

desvulcanização, endurecimento e destruição de materiais e uma série de outros processos 

(PATHAK et al., 2016). As reações mais comuns utilizando de síntese orgânica são de síntese 

de polímeros, como exemplo: reação de policondensação; polimerização com liberação ou 

adição de radical; polimerização com abertura do anel, reação de transição de metais, reação de 

Susuki, reação de Heck, reações de acoplamento cruzado de Buchwald-Hartwing, entre outras 

(LIU; ZHANG, 2011; PATHAK et al., 2016). 

No entanto, embora as publicações científicas sobre a aceleração de reações químicas 

orgânicas sob aquecimento por micro-ondas sejam bastante numerosas, a origem dos 

fenômenos não é sempre explicada. Portanto, são necessários estudos detalhados da irradiação 

de micro-ondas em processos de síntese orgânica e polimerização. A opinião mais comum é 

que o tempo de reação diminui, o rendimento do produto aumenta e a pureza do produto 

melhora no caso do aquecimento de micro-ondas principalmente devido ao impedimento de 

reações secundárias indesejadas em comparação com os métodos de aquecimento tradicionais 

(LIU; ZHANG, 2011). 
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3.6 Efeitos não térmicos das micro-ondas  

 

Processos não térmicos surgem como uma alternativa ao tratamento térmico na inativação 

de enzimas e micro-organismos e preservação de características naturais dos alimentos. Estudos 

exploram a utilização de pressão, luz ultravioleta, diferentes tipos de radiação eletromagnética 

e ultrassom que inativem as enzimas bactérias com redução do uso de calor (ZHANG et al., 

2011). 

Para a irradiação por micro-ondas discute-se a presença de efeitos não térmicos, esse 

conceito surge diante da dificuldade de detectar experimentalmente diferenças na inativação de 

micro-organismos durante o aquecimento convencional e por micro-ondas. Alguns autores 

afirmam que a inativação adicional é causada diretamente pelos campos elétricos e magnéticos. 

Vários estudos têm focado em diferentes processos experimentais para distinguir os efeitos 

térmicos e não térmicos do aquecimento em micro-ondas (DATTA; ANANTHESWARAN, 

2001). 

No caso de micro-organismos, o primeiro argumento está ligado ao mecanismo de 

eletroporação da célula. Na presença do campo elétrico, a membrana celular é temporariamente 

desestabilizada tornando-a permeável para pequenas moléculas, as quais podem eventualmente 

causar inchaço da célula e romper a membrana (ZHANG et al., 2011).  

Shamis et al. (2011) avaliaram os efeitos da radiação das micro-ondas em Echerichia coli. 

O aquecimento por micro-ondas foi realizado com frequências de 5 a 18 GHz, um controlador 

foi utilizado para variar a frequência durante o aquecimento. As amostras de bactérias foram 

transferidas para a câmara de micro-ondas, onde a temperatura foi monitorada por sensor de 

fibra ótica. O aquecimento convencional foi realizado com uma placa de Peltier com sistema 

de aquecimento e resfriamento para replicar o gradiente de temperatura semelhante ao 

aquecimento por micro-ondas. As amostras em ambos tratamentos foram aquecidas de 20 °C 

até 40 °C por 1 min, depois resfriadas a temperatura inicial. Nesse estudo foi reportado que a 

bactéria após o tratamento por micro-ondas exibe morfologia desidratada. Já bactérias 

analisadas com 10 min após o aquecimento por micro-ondas apresentaram morfologia 

semelhante ao controle. Em outro teste, eles fizeram uma análise com temperatura controlada 

sem atingir a degradação térmica da bactéria e avaliaram a formação da porosidade da 

membrana com marcadores de dextrano. Logo, eles reportaram que existe formação temporária 

de poros na membrana e sugerem que a interação com o campo elétrico das micro-ondas ocorre 

naturalmente. Por fim, eles concluem pela existência de efeitos não térmicos das micro-ondas 

para essa bactéria. 
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Além disso, Kozempel et al. (1998) relatam que a membrana da célula pode ser rompida 

devido à tensão aplicada através da membrana celular. Eles desenvolveram um processamento 

em fluxo contínuo com múltiplas passagens através do aplicador de micro-ondas nos tempos 

de permanência por passagem de 1,1 a 1,5 min. Houve redução significativa do número de 

micro-organismos presente em água, solução de glicose e suco de maçã. Por outro lado, houve 

ligeira redução nas amostras de suco de tomate, abacaxi e cerveja. Os autores discutem que no 

aquecimento por micro-ondas há três teorias predominantes para explicar o possível efeito não 

térmico: eletroporação, ruptura da membrana celular, e o acoplamento do campo magnético. 

Na teoria da eletroporação, o potencial elétrico forma poros na membrana e a enfraquece, 

expondo o material celular e rompendo a membrana. Na segunda hipótese, os microrganismos 

absorvem a energia eletromagnética, em seguida, ficam mais quentes do que o meio líquido. 

No acoplamento do campo magnético, a lise celular é explicada pela interação da energia 

eletromagnética com moléculas essenciais no interior das células, tais como proteínas ou DNA, 

interrompendo os componentes internos das células. Em todo caso os autores não definem 

exatamente qual mecanismo das micro-ondas que inativa os micro-organismos. 

O segundo argumento sobre efeitos não térmicos, envolve as moléculas, como as 

proteínas. O campo elétrico pode influenciar na conformação das moléculas, ou induzir reações 

químicas. Mudanças na estrutura molecular são altamente suscetíveis em vários tipos de 

perturbações, e essas modificações na estrutura influencia na funcionalidade da molécula 

(ZHANG et al., 2011). 

No estudo de Porcelli et al. (1997), dois tipos de enzimas (AdoHcy hidrolase e Metil-

adenosina fosforilase) foram expostas à radiação de micro-ondas a 10,4 GHz. As temperaturas 

testadas foram de 70 a 90 °C em condições com e sem radiação. A irradiação causou diminuição 

na atividade de ambas as enzimas em função do tempo de exposição. Mudanças de conformação 

nas estruturas das enzimas, detectadas por técnicas de fluorescência, indicam que há um 

possível efeito não-térmico das micro-ondas na queda da atividade enzimática. 

George; Bilek e Mckenzie (2008) estudaram o efeito das micro-ondas a 2.450 MHz sobre 

a enzima citrato sintase (SC) entre as temperaturas de 45 a 82 ºC. A desnaturação da enzima foi 

detectada devido ao acoplamento da enzima à proteína chaperona, a qual é facilmente 

monitorada por ressonância. Os resultados do aquecimento por micro-ondas foram comparados 

com o aquecimento convencional por banho térmico. Eles indicam que as proteínas expostas às 

micro-ondas mostraram eficiência de ligação mais elevada do que as amostras em tratamento 

convencional. 
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No trabalho de Belloch-Tinoco et al. (2013), processaram termicamente purê de kiwi com 

tratamento convencional (banho térmico) e por micro-ondas. A redução da atividade enzimática 

da polifenoloxidase e da pectina metil esterase foi mais significativa no tratamento por micro-

ondas comparado ao convencional. Além disso, eles observaram que as amostras tratadas por 

micro-ondas mantiveram os compostos antioxidantes naturais do purê de kiwi. Logo, os autores 

discutem que essa diferença, comparado ao tratamento convencional, pode indicar a 

possibilidade de efeitos não térmicos das micro-ondas. Eles propõem que a inativação da 

enzima sob aquecimento por micro-ondas pode ser o resultado de ambas: a temperatura e a 

interação do micro-ondas com a enzima. Pois o campo elétrico das micro-ondas pode afetar as 

unidades polares e carregadas das proteínas.  

Por outro lado, outros pesquisadores afirmam a existência de somente efeitos térmicos 

nessa tecnologia, pois as micro-ondas não tem energia suficiente para quebrar ligações 

covalentes, pertencendo ao grupo de formas não ionizantes de radiação, devido à baixa energia 

dos fótons individuais na faixa de micro-ondas. Logo, deve-se considerar apenas os efeitos 

térmicos, assumido que absorção de energia envolve apenas a dissipação do calor (DATTA; 

ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; 

BENLLOCH-TINOCO; MARTÍNEZ-NAVARRETE; RODRIGO, 2014). 

Há a opinião que, no aquecimento por micro-ondas, os micro-organismos são inativados 

termicamente, já que as medições da distribuição da temperatura apresentam erro. Shazman et 

al. (2007) no estudo sobre mutação das bactérias por aquecimento por micro-ondas relatam que 

a interação do campo elétrico com a amostra e com a parede da cavidade de micro-ondas não 

são uniformes. Portanto, se o problema não for reduzido por meio de agitação da amostra a 

mutagênese pode ser induzida simplesmente devido ao sobreaquecimento de locais específicos. 

Os micro-organismos submetidos ao estresse em temperatura mais elevada são mais propensos 

a responder através do aumento da taxa de mutação. Em todo caso, não foi possível encontrar 

tal efeito, mesmo depois de submeter estas bactérias à radiação de micro-ondas com alta 

intensidade. 

Cañumir et al. (2002) avaliaram o efeito das micro-ondas na pasteurização de suco de 

maçã em diferentes potências sobre a população microbiana de Escherichia coli. As amostras 

foram submetidas ao tratamento por micro-ondas doméstico em 900, 720, 450 e 270 W por 

tempos de 40 até 90 s. O tratamento convencional foi realizado a 83 ºC por 30 s. De acordo 

com os resultados, registraram redução de 2 a 4 log decimais da bactéria com amostras tratadas 

por micro-ondas nas potências de 720 e 900 W e nos tempos de 60 e 90 s. Em comparação ao 

aquecimento convencional não houve diferença significativa. Segundo os autores, não existe 
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efeito não térmico das micro-ondas nos micro-organismos e que a inativação é devida apenas 

ao aquecimento. 

Xu et al. (2016) não encontraram evidências de efeitos não térmicos. Eles avaliaram a 

inativação cinética de lipase e lipoxigenase em solução tampão. Os tratamentos térmicos foram 

realizados por micro-ondas e aquecimento convencional. As temperaturas variaram de 45 a 

60 °C de 1 a 20 min. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos para atividade 

enzimática. Os resultados dos efeitos da inativação por modelos cinéticos foram similares nos 

dois tratamentos. A variação de potência entre 5 a 40 W não demostrou relação com a inativação 

enzimática. Ainda, segundo os pesquisadores, o controle do histórico de tempo-temperatura é 

pré-requisito para avaliação dos efeitos não térmicos em enzimas. 

Nas reações de síntese orgânica assistida por micro-ondas também são observado os 

efeitos não térmicos das micro-ondas. No texto de revisão de Hoz; Díaz-Ortiz e Moreno (2007) 

são citados estudos onde as reações assistidas por micro-ondas são mais eficientes (em tempo 

e rendimento) que o método convencional (LOUPY; PERREUX, 2001). Isso é devido as 

possíveis mudanças nos parâmetros termodinâmicos, como exemplo, a modificação da energia 

livre de ativação que possibilita a mudança da entropia do sistema (BERLAN et al., 1991). De 

um modo geral, o mecanismo não é bem compreendido na literatura, o que se conclui é que a 

aplicação de um campo de micro-ondas a materiais dielétricos induz a rápida rotação dos 

dipolos polarizados nas moléculas. Isto gera calor devido ao atrito ao mesmo tempo que 

aumenta a probabilidade de contato entre moléculas e átomos, aumentando e reduzindo a taxa 

de reação e da energia de ativação, respectivamente (HOZ; DÍAZ-OSTIZ; MORENO, 2005). 

Nesse sentido, o aquecimento por micro-ondas interfere fortemente com possíveis efeitos não 

térmicos e estes não podem ser facilmente separados dos térmicos. 

Há relatos conflitantes na literatura apoiando ambos os pontos de vista. Alguns estudos 

argumentam que os efeitos das micro-ondas não foram comparados com o tratamento térmico 

convencional, ou até mesmo, as cinéticas foram obtidas em condições adversas (KOZEMPEL 

et al., 2000; DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; SHAZMAN et al., 2007; AWUAH; 

RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007; HALKMAN; YÜCEL; HALKMAN, 2014). 

Em geral, a inativação de micro-organismos e enzimas durante o aquecimento por micro-

ondas pode ser devido ao calor gerado, embora contribuições aditivas possam existir. 

Recomenda-se que os procedimentos devam ser bem documentados. Como exemplo, o estudo 

de absorção das micro-ondas e a distribuição da temperatura, que podem ser utilizados para 

prever a destruição microbiana durante o aquecimento por micro-ondas, tais como a 

pasteurização e a esterilização (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; SHAZMAN et al., 
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2007). Nesse contexto, os conhecimentos para compreender os reais efeitos das micro-ondas 

nos alimentos são necessários. (DATTA; ANANTHESWARAN, 2001; AWUAH; 

RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007). 
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4 Materiais e Métodos  

 

4.1 Matéria-prima 

 

 A solução estoque da enzima polifenoloxidase (PPO) foi preparada com a enzima 

comercial de cogumelo liofilizada (T3824-25KU, EC 1.14.18.1, CAS 9002-10-2, Sigma-

Aldrich Co., St Louis, MO, USA) reconstituída em 50 mL de solução tampão de fosfato de 

potássio de pH 6,5 e 50 mM (35 mM de KH2PO4 e 15 mM de Na2HPO4·7H2O) (SUN; SONG, 

2003; MENESES et al., 2013; YI et al., 2015). Na sequência essa solução estoque foi distribuída 

em micro tubos (1,0 mL) e armazenada a -30 °C em freezer 349 FV (Fanen, Brasil). 

Posteriormente, 1,0 mL da solução estoque foi diluído para 10 mL para a realização dos 

experimentos. 

 A enzima peroxidase (POD) de raiz forte tipo IV (P6782-5MG, EC 1.11.1.7, CAS 9003-

99-0, Sigma-Aldrich Co., St Louis, MO, USA) foi reconstituída em 50 mL de solução tampão 

de fosfato de potássio pH 6,0 em 67 mM (59 mM KH2PO4 e 8,0 mM Na2HPO4·7H2O), 

distribuída em micro tubos (1,0 mL) e estocada a -30 ºC em freezer 349 FV (Fanen, Brasil) 

(SIGUEMOTO, 2016). Na sequência, para os experimentos, 1,0 mL da solução estoque de POD 

foi diluído em 100 mL de solução tampão de fosfato de potássio. 

 

4.2 Processamento térmico convencional 

 

 Na Figura 4.1 encontra-se o esquema do tratamento térmico convencional com 

aquecimento por convecção de acordo com Aguiar; Yamashita e Gut (2012). A amostra 

contendo a enzima (3,0 mL) foi inserida em um envelope plástico de polietileno (3,5 cm x 

14,5 cm; 0,06 mm de espessura, Figura 4.2). 

No interior da amostra foi introduzida a ponta do sensor de temperatura de fibra ótica 

Fluoroptic STF-1M (LumaSense Technologies, EUA) com auxílio de um bastão de vidro 

(30 cm de altura por 0,66 cm de diâmetro). O sensor foi vinculado ao termômetro de fibra ótica 

Luxtron 812 (LumaSense Technologies, EUA) com tempo de resposta de apenas 0,25 s, sendo 

adequado à aplicação dos tempos de processamento da ordem de alguns segundos. 

 A amostra foi mergulhada em banho térmico ultra-termostatizado (MA-184, Marconi, 

Brasil) sob agitação por período de tempo determinado e depois mergulhada em banho de gelo 

sob agitação para encerrar o tratamento térmico. 
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 Para as enzimas estudadas foram explorados tempos de imersão entre 2 a 140 s com 

temperaturas de banho entre 50 a 96 °C. A seleção dos tempos e temperaturas envolveu a faixa 

de atividade enzimática residual entre 5 e 95% (AGUIAR; YAMASHITA; GUT, 2012). 

 

Figura 4.1 Esquema do tratamento térmico convencional com banho térmico seguido do resfriamento em banho 

de gelo, acompanhado do sensor de fibra ótica para registro do perfil de temperatura em computador. 

 

Fonte:  Adaptado de Aguiar; Yamashita; Gut (2012). 

 

Figura 4.2 Envelope plástico de polietileno usado no tratamento convencional. 

 

Fonte: Autor (2017). 
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4.3 Processamento térmico por micro-ondas  

  

 Utilizou-se o mini reator de síntese química com irradiação de micro-ondas focalizadas 

Discover Reflux (CEM, EUA) (Figura 4.3). Este reator permite trabalhar com volumes de 5 até 

125 mL sob agitação magnética e irradiação de micro-ondas na frequência de 2.450 MHz. A 

aplicação de micro-ondas neste equipamento é simular ao da tecnologia industrial que está em 

desenvolvimento, focalizando a radiação em um tubo cerâmico por onde o alimento líquido 

escoa (KUMAR et al., 2008; MATSUZAWA; TOGASHI; HASEBE, 2011). A programação 

do mini reator foi realizada pelo software Synergy 1.58 (CEM, EUA), na configuração que 

permite potência constante (FixedPower) e em outra que permite temperatura constante 

(FixedTemp) mediante o controle de potência e liberação de jato de ar comprimido. O ar 

comprimido para resfriar a amostra veio de um compressor de ar de pistão, isento de óleo, 

modelo CSD-9 (SCHULZ, Brasil), com pressão de 30 psi (2,06 bar). 

 

Figura 4.3 Reator Discover Reflux (CEM, EUA) na bancada do laboratório. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 No esforço de manter os perfis de temperatura semelhantes entre os tratamentos 

convencional e por micro-ondas, foi necessária a adaptação na programação do reator por 

micro-ondas. Inicialmente, utilizou-se uma programação de potência fixa (FixedPower) para 

que a rampa de aquecimento ocorresse no tempo semelhante ao perfil obtido no processo 

convencional (20 a 30 s). Na sequência, trocava-se a programação para temperatura fixa 
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(FixedTemp) para atingir a temperatura de processo. As amostras de polifenoloxidase foram 

aquecidas com potências nominais entre 60 e 120 W de acordo com a temperatura desejada. 

Para as amostras com enzima peroxidase foram usadas potências nominais de 200 W. Por fim, 

o resfriamento ocorria em imersão de banho de gelo sob agitação. 

 Na Figura 4.4 observa-se o esquema do reator de micro-ondas focalizadas para 

aquecimento de amostras em tubo de ensaio. Nesse trabalho, as amostras foram inseridas com 

volume fixo (5,0 mL) em tubo de ensaio de vidro tipo Pirex (comprimento: 20,0 cm; diâmetro 

externo: 19,6 mm; diâmetro interno: 17,2 mm). A altura da amostra no recipiente foi de 2,6 cm. 

Para agitação, usou-se uma barra magnética tipo peixinho de 7,2 mm de comprimento. O 

histórico de temperatura da amostra também foi registrado usando o sensor de temperatura de 

fibra ótica Fluoroptic STF-1M (LumaSense Technologies, EUA) preso ao bastão de vidro para 

centralizar a ponta do sensor na amostra (30,0 cm de altura por 0,66 cm de diâmetro). O sensor 

foi conectado ao termômetro Luxtron 812 (LumaSense Technologies, EUA). Os tempos de 

tratamento explorados foram de 2 a 140 s com temperaturas entre 50 a 96 ºC. 

 

Figura 4.4 Esquema do uso do reator Discover Reflux (CEM, USA) usando tubo de ensaio com agitação 

magnética. 

 
Fonte: Adaptado do material de divulgação da CEM. 

 

4.4 Determinação da potência de micro-ondas absorvida 

 

Foi calculado a potência de micro-ondas absorvida de cada amostra de solução 

enzimática. O estudo desse cálculo permite investigar se todas as amostras absorveram a 

potência conforme foi programada no reator. Para tanto, avaliou-se a potência média e 
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instantânea absorvida em diferentes volumes de água potável e em diferentes potências 

programadas. Na sequência pôde-se determinar as potências absorvidas pelas amostras de 

solução enzimática. 

 

4.4.1 Determinação da potência média absorvida 

 Preliminarmente, determinou a potência absorvida por 100 mL de água potável 

utilizando as instruções do fabricante e na sequência validou-se o método a partir do cálculo 

pelo perfil de temperatura na rampa de aquecimento. Segundo as instruções do fabricante, a 

potência absorvida pela amostra em watts (W) pode ser determinada utilizando medições da 

temperatura inicial (Ti) e final (Tf) da amostra a partir da eq. (4.1). Utilizou-se um balão de 

fundo redondo de 100 mL de vidro tipo Pirex, 6,5 cm de diâmetro de bulbo, 3,0 cm de diâmetro 

de pescoço e 22 cm de altura. Colocou-se 100 mL de água potável e uma barra magnética (1,98 

cm de comprimento). Com o auxílio do termômetro digital Luxtron 812 (LumaSense 

Technologies, EUA), acoplado ao sensor de fibra ótica Fluoroptic STF-1M (LumaSense 

Technologies, EUA) e preso ao bastão de vidro para centralizar a ponta do sensor na amostra 

(30,0 cm de altura por 0,66 cm de diâmetro), aferiu-se a temperatura inicial da água (Ti). Em 

seguida, programou-se o reator para aquecimento com potência fixa (FixedPower) no tempo 

programado de 60 s. Após o aquecimento, mediu-se a temperatura final da água (Tf). Em 

triplicata, foram avaliadas as potências programadas de 50, 100, 150, 200, 250 e 300 W. A 

potência absorvida pela amostra foi calculada como na eq. (4.1), na qual a constante 6,97 é o 

resultado da massa de água (0,1 kg) multiplicado pela capacidade calorifica da água de 

4.182 (J/kg°C), no tempo de 60 s. 

)(97,6 TiTfP   (4.1) 

 

4.4.2 Determinação da potência instantânea absorvida a partir do perfil de temperatura 

 O segundo método de determinação da potência absorvida pela amostra foi realizado a 

partir do perfil de temperatura do aquecimento de 100 mL água potável até o ponto de ebulição 

(aproximadamente 100 °C), logo, calculou-se a taxa de aquecimento instantâneo por meio da 

eq. (4.2) (BERGMAN et al., 2015; PESSOA FILHO, 2016): 

t

T
Cpmq




  (4.2) 

em que q é a taxa de aquecimento (W), m é a massa da amostra (kg), Cp é o calor especifico da 

amostra (J/kg°C), T é a temperatura (°C) e t é o tempo (s). Observa-se que, a variação da 
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temperatura com o tempo é definida por uma derivada. Dessa maneira, usou-se o software 

Excel, por ajuste da curva, para ajustar um polinômio de segundo grau para modelar o aumento 

da temperatura em função do tempo. A derivada analítica desse polinômio permitiu estimar a 

derivada na eq. (4.2). A massa da água de 0,1 kg foi obtida com auxílio de uma balança (Chiyo 

Balance Corp., Japão). O calor especifico da água (kJ/kg°C) foi calculado segundo a eq. (4.3), 

válida para temperaturas entre 0 e 150 °C (PRADO et al., 2013). Para cada instante de tempo, 

foi calculado o Cp e em seguida o valor da taxa de aquecimento (q). Além disso, foram plotados 

gráficos com os valores de q ao longo do tempo. 

265 10473,5100864,91762,4 TTCp    (4.3) 

 Adicionalmente, ensaios foram realizados para analisar a absorção de potência por 

volumes menores (15, 10 e 5 mL) de água potável usando o cálculo a partir das eqs. (4.2) e 

(4.3). Foi utilizado tubo de ensaio de vidro tipo Pirex (comprimento: 20,0 cm; diâmetro externo: 

19,6 mm; diâmetro interno: 17,2 mm). O histórico de temperatura da amostra também foi 

registrado usando o sensor de temperatura de fibra ótica Fluoroptic STF-1M (LumaSense 

Technologies, EUA) preso a um bastão de vidro para centralizar a ponta do sensor na amostra 

(30,0 cm de altura por 0,66 cm de diâmetro). Para agitação, usou-se uma barra magnética tipo 

peixinho de 7,2 mm de comprimento. O sensor foi conectado ao termômetro Luxtron 812 

(LumaSense Technologies, EUA). A massa de água foi de 15,0 g para o volume de 15 mL; 

10,0 g para o volume de 10 mL e; 5,0 g para o volume de 5 mL. Todas as massas foram 

determinadas por gravimetria com auxílio de uma balança (Chiyo Balance Corp., Japão). Usou-

se a programação FixedPower com potências programadas de 50, 100, 150, 200, 250 e 300 W. 

Deixou-se a amostra aquecer até atingir uma temperatura máxima próxima de 100 °C (ebulição 

da água). Logo, a taxa de aquecimento (q) da água no reator de micro-ondas obtido pela eq. (4.2) 

foi comparado aos valores obtidos na eq. (4.1). 

 Por fim, usando o mesmo método, foi possível calcular a potências instantânea no 

aquecimento das amostras de solução enzimática (PPO e POD), adotando o calor específico da 

água já que a solução é diluída (eq. 4.3). O cálculo foi realizado conforme a eq. (4.2), em que a 

massa de 5,0 mL da amostra foi de 5,12 g para a solução de PPO e 5,07 g para a solução de 

POD, ambos obtidos com auxílio de uma balança (Chiyo Balance Corp., Japão). 
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4.5 Análise da atividade enzimática 

 

As atividades enzimáticas das enzimas PPO e POD foram realizadas por 

espectrofotometria de acordo com Siguemoto e Gut (2017) usando microplacas de 96 poços de 

fundo plano (Greiner Bio-one, Áustria). O avanço das reações enzimáticas foi avaliado pela 

variação da absorbância usando espectrofotômetro SpectraMax Plus 384 (Molecular Devices, 

USA).  

 Uma unidade de atividade enzimática (U) de cada enzima foi determinada pelo aumento 

de 0,001 unidade de absorbância por segundo por mL de volume de amostra na mistura. A 

atividade enzimática foi plotada em função do tempo e calculada a partir da inclinação na parte 

inicial e linear dos dados. A atividade residual foi determinada pela razão entre a atividade da 

amostra após tratamento térmico (A) e a atividade da amostra na condição inicial (A0). 

 

4.5.1 Polifenoloxidase 

 A atividade enzimática da polifenoloxidase foi determinada conforme descrito por 

Ndiaye; Xu e Wang (2009), com adaptação para microplaca (SIGUEMOTO; GUT, 2017).  

Solução de pirocatecol (57 L, 0,175 M, Sigma-Aldrich Co. C9510, Japão) e 114 L de solução 

tampão de fosfato de potássio com pH 6,5 e 50 mM (35 mM de KH2PO4 e 15 mM de 

Na2HPO4·7H2O), foram adicionadas em 29 L da amostra. O comprimento de onda utilizado 

foi de 420 nm. A leitura da absorbância foi realizada a cada 12 segundos no tempo total de 

cinco minutos, com temperatura controlada em 25 °C. O espectrofotômetro usado foi 

SpectraMax Plus 384 (Molecular Devices, USA). O valor médio da atividade enzimática de 

cada amostra foi obtido a partir de oito leituras realizadas individualmente. 

 

4.5.2 Peroxidase 

 A análise da atividade da peroxidase foi determinada de acordo com Pütter e Becker 

(1983), com adaptação para microplaca (SIGUEMOTO; GUT, 2017). Usou-se 20 L de 

solução 1,7 mM de ABTS (ácido 2,2’-azino-bis(3- etilbenzotiazolina-6-sulfonato)) (Sigma-

Aldritch A1888-5G, USA), 147 L de solução tampão 67 mM de fosfato de potássio (59 mM 

KH2PO4 e 8,0 mM Na2HPO4·7H2O, pH 6,0), mais 49 L de amostra e 20 L de peróxido de 

hidrogênio (0,8 mM; Lafan, Brasil) a 25 °C. A média da atividade enzimática para cada amostra 

foi obtida a partir de oito leituras. A reação foi acompanhada no comprimento de onda de 405 
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nm por 7,0 min com leituras a cada 12 s. O espectrofotômetro usado foi SpectraMax Plus 384 

(Molecular Devices, USA). 

 Diante de dificuldades na metodologia, foi adotado um método alternativo para análise 

da atividade enzimática da POD, conforme Augusto et al. (2015). Logo, usou-se 90 L de 

amostra, mais 67 L de solução tampão 67 mM, de fosfato de potássio (59 mM KH2PO4 e 

8,0 mM Na2HPO4·7H2O, pH 6,0), 21 L de solução de pirogalol, 5,0% (m/v), 0,39 M (Sigma-

Aldritch, P0381, USA) e 22 L de solução de peróxido de hidrogênio 82,6 mM (Lafan, Brasil) 

a 25 °C. Foram realizadas oito leituras para cada amostra e obtido um valor médio da atividade 

enzimática. A reação foi acompanhada no comprimento de onda de 420 nm por 5,0 min com 

leituras a cada 12 s. O espectrofotômetro usado foi SpectraMax Plus 384 (Molecular Devices, 

USA). 

 

4.6 Tratamento de dados 

 

 Para representar a inativação enzimática, usou-se o modelo cinético de primeira ordem 

(eq. 3.6), o qual se baseia nos parâmetros de letalidade Dref e z. Para um histórico de temperatura 

T(t), a atividade enzimática A ao longo do tempo de processamento t pode ser determinada 

substituindo Dref da eq. (3.7) na eq. (3.6) e integrando o resultado ao longo do tempo. Para levar 

em conta os períodos de aquecimento e de resfriamento, todo o histórico de temperatura 

experimental foi usado no cálculo da letalidade conforme eq. (3.16), assim como nos trabalhos 

de Matsui et al. (2008) e Benlloch-Tinoco et al. (2014) para isso assumiu-se temperatura 

homogênea na amostra. Logo, o resultado do processo não isotérmico a partir do perfil de 

temperatura é obtido pela eq. (4.4). A função integrada na eq. (4.4) é a função letalidade (eq. 

3.16) (LEWIS HEPPELL, 2000; TOLEDO, 2007). 
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(4.4) 

 Outros modelos cinéticos foram considerados, além do modelo de primeira ordem com 

parâmetros Dref e z. Tem-se, por exemplo, o modelo de primeira ordem com duas frações (eq. 

3.12), já adotado para descrever a inativação enzimática (AGUIAR; YAMASHITA; GUT, 

2012). Para um processo não isotérmico com histórico de temperatura T(t), a eq. (3.16) pode 

ser expressa como a eq.(4.5): 
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(4.5) 

Adicionalmente utilizou-se o modelo de primeira ordem por Arrhenius (eq. 3.8) para 

representar a dependência na temperatura em vez do parâmetro z. Na sequência, observa-se a 

eq. (4.6) para um processo não isotérmico a partir do histórico de tempo-temperatura. 
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em que kref é o parâmetro cinético do modelo que depende da temperatura de acordo com uma 

energia de ativação Ea e R é a constante universal dos gases (LEWIS HEPPELL, 2000; 

TOLEDO, 2007). 

Alternativamente, adotou-se o modelo de Weibull (eq. 3.11) para representar desvios da 

cinética da primeira ordem. De acordo com Mafart et al. (2002) e Campanella e Peleg (2001), 

o cálculo para o processamento isotérmico do modelo de Weibull é obtido o Dw a partir da 

eq.(3.18), na sequência substitui-se no cálculo da taxa de inativação logarítmica instantânea na 

eq. (3.19), e o log(a) pode ser determinado pela eq. (4.7): 
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em que a é a atividade enzimática residual (A/A0) e Dw, zw e βw os parâmetros cinéticos. O valor 

adotado de log(a)0 foi de 0,0001 para iniciar as interações (CAMPANELLA; PELEG, 2001; 

MAFART et al., 2002; BOEKEL; 2002; CHEN et al., 2007; SERMENT-MORENO et al., 

2014). 

  O cálculo do tempo equivalente de processamento (Fref) foi realizado a partir da eq. 

(3.20), o valor final de log(a) foi obtido da eq. (4.7): 

w
refwref aDF
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, )][log(  
(4.8) 

A integral nas eqs. (4.4), (4.5) e (4.6) foi calculada pelo método dos trapézios substituindo 

o histórico de temperatura experimental T(t). Os parâmetros do modelo cinético foram 
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otimizados pela minimização da soma dos erros quadráticos (SEQ) entre os valores 

experimentais e preditos da fração enzimática residual ao fim do tratamento térmico, como na 

eq (4.9). Os ajustes dos valores foram otimizados pelo solver GRG não linear (método do 

Gradiente Reduzido Generalizado) integrado ao software Excel 2013 (Microsoft, EUA). Foram 

testados ponto iniciais diferentes para evitar problemas de não convergência e de convergência 

para mínimos locais. Foi também avaliada a distribuição dos erros e a qualidade do ajuste por 

diagramas de paridade. 
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4.7 Validação do modelo ajustado para PPO 

 

A enzima PPO em solução tampão de fosfato de potássio pH 6,5 e 50 mM (35 mM de 

KH2PO4 e 15 mM de Na2HPO4·7H2O) foi submetida ao tratamento térmico com aquecimento 

e resfriamento mais lentos para validar os modelos cinéticos ajustados comparando a predição 

do modelo com os resultados experimentais. A solução enzimática foi obtida conforme 

subcapítulo 4.1. 

No aquecimento por micro-ondas utilizou-se a potência nominal fixa de 150 W para 

15 mL de solução enzimática de PPO em tubo de ensaio de vidro tipo Pirex (comprimento: 

20 cm; diâmetro: 19 mm). Para agitação, usou-se uma barra magnética tipo peixinho de 7,2 mm 

de comprimento. A altura da amostra no recipiente foi de 6,4 cm. O histórico de temperatura 

da amostra também foi registrado usando o sensor de temperatura de fibra ótica Fluoroptic STF-

1M (LumaSense Technologies, EUA) preso ao bastão de vidro para centralizar a ponta do 

sensor na amostra. O sensor foi conectado ao termômetro Luxtron 812 (LumaSense 

Technologies, EUA). Por fim, o resfriamento ocorria em imersão de banho de gelo sob agitação. 

Foram exploradas as temperaturas entre 54 e 78 °C, nos tempos de tratamento de 4 a 51 s. 

No aquecimento convencional usou-se o banho térmico ultra-termostatizado (MA-184, 

Marconi, Brasil), a amostra foi submetida a agitação por período de tempo determinado e depois 

mergulhada em banho de gelo sob agitação para encerrar o tratamento térmico. O volume de 

5,0 mL da amostra foi preenchido em tubo de ensaio vidro tipo Pirex (comprimento: 20 cm; 

diâmetro: 19 mm), atura da amostra de 2,6 cm. O sensor de temperatura de fibra ótica Fluoroptic 

STF-1M (LumaSense Technologies, EUA) foi preso ao bastão de vidro para centralizar a ponta 
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do sensor na amostra e auxiliar na agitação durante o aquecimento. O sensor foi conectado ao 

termômetro Luxtron 812 (LumaSense Technologies, EUA). Foram exploradas as temperaturas 

entre 54 e 78 °C, nos tempos de tratamento de 4 a 49 s. Na sequência as atividades enzimáticas 

da polifenoloxidase foram obtidas como descrito no subcapítulo 4.5. 
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5 Resultados e discussão 

 

5.1 Históricos de temperaturas 

 

Na Figura 5.1 observam-se exemplos de históricos de temperatura registrados no 

aquecimento convencional e por micro-ondas. No histórico da enzima polifenoloxidase (PPO) 

a temperatura alvo foi de 70 °C e na enzima peroxidase (POD) a temperatura foi de 75 °C. Para 

ambas enzimas o tempo de retenção foi de aproximadamente 60 s. 

Nesses exemplos de históricos de temperatura observa-se que nos instantes iniciais o 

aquecimento por micro-ondas foi mais lento, porém com taxa constante (comportamento 

linear). No aquecimento convencional, a rampa foi mais acentuada, porém ao aproximar-se da 

temperatura alvo sua derivada diminui (comportamento logarítmico). Esse comportamento, 

também, foi observado em outras temperaturas. O mesmo efeito foi observado por XU et al. 

(2016) no aquecimento por micro-ondas e convencional de soluções enzimáticas de lipase e 

lipoxigenase nos perfis das temperaturas de 45, 50, 55 e 60 °C e no aquecimento por micro-

ondas e convencional de suco de maçã no trabalho de Siguemoto (2016) nos perfis de 70 °C. 

Pode-se também observar que os perfis de resfriamentos foram diferentes entre o micro-

ondas e convencional. Isso foi devido que as amostras aquecidas por micro-ondas foram 

inseridas em tubos de ensaios de vidros e que as amostras aquecidas pelo banho térmico 

(convencional) foram inseridas em envelopes plásticos. Claramente, o resfriamento por banho 

de gelo foi mais rápido nas amostras contidas nos envelopes plásticos, e mais lento nas amostras 

em tubos de ensaio de vidro, mesmo com agitação. 

 

 Figura 5.1 Comparação dos históricos de temperatura para o tratamento convencional e por micro-

ondas da PPO a  70 °C por 60 s. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Para avaliar os efeitos não térmicos é necessário comparar o processo por micro-ondas 

com o processo térmico convencional nas mesmas condições de histórico de temperatura 

(KOZEMPEL et al., 2000). Os históricos de temperatura nos dois tratamentos devem ser 

similares, segundo Shazman et al. (2007) e Benlloch-Tinoco et al. (2014). Ou seja, a partir de 

um aquecimento semelhante entre os dois métodos, o diferencial na atividade enzimática 

residual obtido pelo método por micro-ondas pode ser devido ao efeito não térmico. 

Porém, como visto na Figura 5.1, há uma dificuldade de igualar os perfis de temperatura 

uma vez que os métodos de aquecimento são diferentes: convencional (convectivo ou 

condutivo); micro-ondas (geração volumétrica de calor). Xu et al. (2016) propuseram o 

aquecimento por micro-ondas com ajuste de potência para manter a taxa de aquecimento 

semelhante ao processamento convencional. Essa técnica foi possível em temperaturas baixas 

(45 a 60 °C), em tempos longos (100 a 180 s) e potências baixas (5, 8 e 40 W). 

Para melhor compreensão dos efeitos não térmicos optou-se por aquecimento e 

resfriamento rápido para evitar o efeito das rampas de aquecimento e resfriamento sobre a 

inativação. Como também, diferentes combinações de tempo e temperatura. Além, do cálculo 

da letalidade integrada (eq. 3.16) que pode minimizar o efeito da diferença entre os perfis de 

temperatura (AWUAH; RAMASWAMY; ECONOMIDES, 2007). 

 

5.2 Cálculo da Potência do Reator de Micro-ondas com água 

 

Na Tabela 5.1 observa-se as potências médias efetivas absorvidas determinada pela 

eq. (4.1). Esses valores foram próximos das potências programadas no reator, respeitando o 

desvio padrão. 

Na Figura 5.2 A está apresentado o aquecimento das amostras de 100 mL de água por 

micro-ondas com diferentes potências programadas bem como as equações da temperatura em 

função do tempo, às quais foram derivadas e substituídas na eq. (4.2) obtendo os valores da taxa 

de aquecimento em função do tempo (Figura 5.2 B). 

Logo, os valores da taxa de aquecimento mostram que houve variação da potência 

instantânea absorvida ao longo do tempo, isso pode ser observado pelo declínio da curva 

(Figura 5.2 B). De todo modo, os valores médios, também, foram próximos aos das potências 

programadas (Tabela 5.1). 
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 Tabela 5.1 Média das potências absorvidas (W) do aquecimetno de 100 mL de água a partir de uma 

potência programanda no reator de micro-ondas e determinadas por instruções do fabricante. 

Potência programada (W) no reator Potência média absorvida (W) 

300 307 ± 2 

250 260 ± 8 

200 210 ± 11 

150 164± 6 

100 114 ± 2 

50 58 ± 0,7 

 

Figura 5.2 (A) Perfil de temperatura do aquecimento de 100 mL de água por micro-ondas em diferentes 

potências programadas pelo computador. (B) Perfil de potência efetiva no aquecimento de 100 mL de água por 

micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 pode se observar os perfis de temperatura e de potência 

instantânea absorvida no aquecimento de água potável em volumes de 15, 10 e 5 mL, 

respectivamente.  A potência absorvida variou ao longo do tempo para todos os ensaios. Em 

aplicação de potências menores observa-se uma menor variação dos valores. 

 

Figura 5.3 (A) Perfis de temperatura no aquecimento de 15 mL de água por micro-ondas em diferentes potências 

programadas. (B) Perfis de potência absorvida no aquecimento de 15 mL de água por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 5.4 (A) Perfil de temperatura do aquecimento de 10 mL de água por micro-ondas em diferentes potências 

programadas. (B) Perfil de potência absorvida no aquecimento de 10 mL de água por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 5.5 (A) Perfil de temperatura do aquecimento de 5 mL de água por micro-ondas em diferentes potências 

programadas. (B) Perfil de potência absorvida no aquecimento de 5 mL de água por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O estudo permitiu comparar a potência programada com a potência absorvida nos 

volumes de 5, 10 e 15 mL. Nenhum dos volumes conseguiram absorver valores próximos à 

potência programada. Isso pode ser devido que a posição da amostra não permite absorver a 

quantidade máxima de micro-ondas emitida pelo reator, ocasionando perda de energia. O 

magnetrão do reator é resfriado para evitar que potência não absorvida o danifique. 
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Concluindo, a determinação da potência absorvida não pode ser interpretada como apenas 

um valor médio, porque existe uma variação ao longo do tempo dependendo da potência 

programada e do volume da amostra. Logo, deve-se observar os valores instantâneos e o 

comportamento da potência durante o aquecimento. Quanto menor o volume da amostra, maior 

a diferença entre o programado e o absorvido. Isso se deve pelas dimensões reduzidas em 

relação à cavidade, aumentando a reflexão das ondas. 

 

5.3 Ajuste do modelo cinético da Polifenoloxidase (PPO) 

 

Foram realizados 25 ensaios de tratamento térmico tanto com aquecimento por micro-

ondas como convencional, com temperaturas e tempos de processos diferentes. Nos Apêndices 

A (tratamento por micro-ondas) e B (tratamento convencional) estão listados cada ensaio 

realizado: a codificação das soluções enzimáticas de polifenoloxidase (PPO), os valores das 

atividades enzimáticas (A), os valores das atividades enzimáticas iniciais (A0) e os valores das 

atividades enzimáticas residuais (A/A0). 

As Figuras 5.6 e 5.8 apresentam os perfis de temperatura registrados para cada amostra 

de solução enzimática de PPO no aquecimento por micro-ondas e convencional, 

respectivamente. As inclinações das rampas de aquecimento por micro-ondas foram diferentes 

devido ao uso de diferentes potências. O patamar da temperatura alvo (temperatura de retenção) 

foi mantido com uso de 3,0 a 4,0 W de potência nominal (controlada e registrada pelo software) 

e resfriamento por ar comprimido, simultaneamente. 

A potência absorvida pela amostra foi determinada a partir do perfil de temperatura da 

rampa de aquecimento onde a potência programada foi mantida constante. Os resultados das 

potências absorvidas podem ser acompanhados na Figura 5.7. Observa-se que a maioria das 

potências absorvidas tiveram pequena variação ao longo do tempo, e outras com variações mais 

expressivas (seis amostras). Em todo caso os valores da potência instantânea não 

corresponderam com o valor programado (entre 60 e 120 W), como observado no 

subcapítulo 5.2. Acredita-se que a posição do tubo de ensaio e o pequeno volume da amostra 

não foram suficientes para absorver toda a potência emitida pelo reator. 
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Figura 5.6 Históricos de temperatura para o aquecimento por micro-ondas das amostras de solução enzimática 

de polifenoloxidase (PPO). 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 5.7 Gráfico da potência efetiva (W) pelo tempo (s) para cada amostra de solução enzimática de 

polifenoloxidase aquecida por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 5.8 Históricos de temperatura para o aquecimento convencional das amostras de solução enzimática de 

polifenoloxidase (PPO). 

 
Fonte: Autor (2017).  

 

Os parâmetros ajustados pela minimização da soma dos erros quadráticos (SEQ), para os 

quatro modelos estudados (primeira ordem com D-z; primeira ordem (D-z) com duas frações; 

primeira ordem com Arrhenius; e modelo de Weibull) estão apresentados nas Tabelas 5.2; 5.3; 

5.4 e 5.5 seguidos dos respectivos coeficientes de determinação (R2). 

Na Tabela 5.2 observa-se os valores obtidos para o modelo de primeira ordem (D-z) para 

a inativação da PPO, os valores dos parâmetros ajustados foram maiores para o tratamento 

convencional, e menor no aquecimento por micro-ondas. 

 

Tabela 5.2 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (D e z) da inativação enzimátida da 

polifenoloxidase para cada método de aquecimento: Micro-ondas e convencional. Seguidos da Soma dos erros 

quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento z (ºC) D70 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 8,29 11,7 0,16 0,95 

Convencional 13,7 26,0 0,14 0,94 

 

Na Figura 5.9 observa-se o diagrama de paridade para o modelo de primeira ordem (D-

z), os pontos estão distribuídos ao longo da reta de 45°, vários pontos apresentaram erros 
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superiores a 10% nos dois métodos de aquecimento. Não foi observada tendência nítida na 

distribuição dos pontos. 

 

Figura 5.9 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (D-z) para cada método de aquecimento 

(Micro-ondas e Convencional). A atividade enzimática residual após tratamento térmico versus a atividade 

enzimática calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

No trabalho de Matsui et al. (2007) foi avaliada a inativação da PPO de cogumelo em 

diferentes soluções simuladas de água de coco verde em aquecimento por micro-ondas. Os 

autores encontraram D93 ºC = 16,5 s e z = 35,5 °C (solução de PPO com água, pH 6,7), 

D91 ºC = 18,0 s e z = 33,0 °C (solução de PPO com açúcares, pH 6,5).  

Para melhor compreensão dos dados a temperatura de referência da literatura foi 

convertida para 70 °C, utilizando a eq. (3.7). Logo, para a solução de PPO com água: D70 °C = 

73,3 s e para a solução da PPO com açúcares: D70 °C = 77,9 s. 

Comparado os resultados, a enzima comercial (PPO) de cogumelo, em solução de tampão 

de fosfato, apresentou menor resistência térmica do que representada por Matsui et al. (2007). 

Segundo Campos et al. (1996), a estabilidade da enzima é influenciada pelo meio. 

No modelo de primeira ordem com duas frações, os valores do coeficiente de 

determinação (R2) foram próximos de 1,0 e a soma dos erros quadráticos foram baixos, como 

visto na Tabela 5.3. Essa melhora era esperada já que o modelo com duas frações tem cinco 

parâmetros em vez de apenas dois. 

O valor ajustado de , foi semelhante para ambas as formas aquecimento, o que era 

esperado já que  representa a fração inicial termorresistente. Para a fração termorresistente 

(subscrito 1), os valores dos parâmetros ajustados (D70 °C, 1 e z1) foram menores no aquecimento 
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por micro-ondas. Na fração termolábil (subscrito 2), os valores foram próximos entre os 

tratamentos. 

 

Tabela 5.3 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (D e z) com duas frações da 

inativação enzimática da polifenoloxidase para cada método de aquecimento: Micro-ondas e convencional. 

Seguidos do valor da soma dos erros quadráticos minimizado e do coeficiente de determinação R2. 

Tratamento α z1 (ºC) D70 ºC, 1 (s) z2 (ºC) D70 ºC, 2 (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,89 7,21 10,0 45,3 0,83 0,11 0,96 

Convencional 0,81 10,7 23,3 40,0 1,20 0,09 0,96 

 

Os parâmetros de z1 e D1 foram próximos, aos valores de z e D do modelo com apenas 

uma fração, em cada tratamento. Isso foi esperado pois o α é alto (próximo a 1,0) e isso significa 

que há maior fração resistente do que a fração termolábil.  

Além disso, o diagrama de paridade apresentou melhor aproximação dos pontos à reta de 

45°. Poucos pontos apresentaram erros superiores a 10% nos dois tipos de tratamento (Figura 

5.10), em relação ao ajuste do modelo anterior. 

 

Figura 5.10 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (D-z) com duas frações para cada método de 

aquecimento (Micro-ondas e Convencional). A atividade enzimática residual após tratamento térmico versus a 

atividade enzimática calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Do mesmo modo, foi possível ajustar os parâmetros do modelo de primeira ordem 

(Arrhenius) (Ea e kref). Nesse modelo, os parâmetros mostram que a inativação da PPO na 

temperatura de referência de 70 °C foi menor no aquecimento convencional, e notoriamente, 

maior pelo aquecimento por micro-ondas (Tabela 5.4). Observa-se que os valores do coeficiente 
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de determinação (R2) desse modelo foram semelhantes ao modelo de primeira ordem (D-z).  

Porém, não se sabe ao certo o significado prático da Energia de Ativação (Ea), essa definição 

dificulta a compreensão teórica da inativação da enzima (PELEG; NORMAND; CORRADINI, 

2012). 

 

Tabela 5.4 Valores dos parâmetros ajustados para o modelo de primeira ordem (Arrhenius) da inativação 

enzimática da polifenoloxidase para cada método de aquecimento: Micro-ondas e convencional. Seguidos do 

valor da soma dos erros quadráticos minimizado e do coeficiente de determinação R2. 

Tratamento Ea (kJmol-1) k70 ºC (s-1) SEQ R2 

Micro-ondas 2,62102 1,9410-1 0,16 0,95 

Convencional 1,55102 8,6110-2 0,15 0,93 

 

Na Figura 5.11 observa-se o diagrama de paridade para o modelo de primeira ordem 

(Arrhenius) os pontos estão distribuídos ao longo da reta de 45°, semelhante ao modelo de 

primeira ordem (D-z), vários pontos apresentaram erros superiores a 10% nos dois métodos de 

aquecimento. Além disso, não foi observada tendência nítida na distribuição dos pontos. 

 

Figura 5.11 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (Arrhenius) para cada método de aquecimento 

(Micro-ondas e Convencional). A atividade enzimática residual após tratamento térmico versus a atividade 

enzimática calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

No modelo não linear de Weibull, os valores de βw, Dw, e zw foram também ajustados 

(Tabela 5.5).  Observa-se que o fator βw, para os dois tratamentos, foi menor que um. Ou seja, 

há frações da enzima com resistências diferentes, entretanto, os valores, obtidos são diferentes. 
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Tabela 5.5 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de Weibull da inativação da enzima polifenoloxidase 

para cada método de aquecimento: Micro-ondas e convencional. Seguidos do valor da soma dos erros quadráticos 

minimizado e coeficiente de determinação R2. 

Tratamento βw zw (ºC) Dw 70 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,27 3,56 10,2 0,10 0,98 

Convencional 0,54 9,79 26,7 0,09 0,98 

 

Também, o diagrama de paridade mostra melhor distribuição dos pontos à reta de 45° em relação 

aos modelos de primeira ordem, poucos pontos apresentaram erros superiores a 10% nos dois métodos 

de aquecimento (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 Diagrama de paridade do modelo de Weibull para método de aquecimento (Micro-ondas e 

Convencional). A atividade enzimática residual após tratamento térmico versus a atividade enzimática calculada 

pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O melhor modelo ajustado foi o modelo de Weibull, levando em consideração os valores 

de R², os números de parâmetros e os gráficos de paridade. Para o aquecimento convencional 

não há diferença entre o modelo com duas frações e o modelo de Weibull, mas este último usa 

menos parâmetros. Além disso, no modelo de Weibull, no aquecimento por micro-ondas, os 

pontos com atividade residual menor que 20% apresentam melhor distribuição na reta de 45°. 

Logo, pode-se propor que o modelo de Weibull apresenta melhor ajuste à inativação da enzima 

PPO. Todavia, isso não significa que os outros modelos não condizem com a inativação da 

enzima. 

Na Figura 5.13 estão apresentados os resultados da atividade residual experimental da 

PPO (pontos) em solução tampão de fosfato de potássio em função do log do tempo equivalente 

(t) calculado a partir o modelo ajustado de Weibull (eq 4.8). Acrescentou-se ao gráfico a 
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previsão do modelo ajustado para inativação na temperatura de referência, representado por 

uma linha contínua. Em ambos os tratamentos, a distribuição da maioria dos pontos (atividade 

residual experimental) apresenta comportamento próximo a previsão do modelo. 

 

Figura 5.13 Redução da atividade residual experimental da enzima PPO em solução tampão de fosfato de 

potássio versus o log do tempo equivalente submetido ao tratamento por micro-ondas e convencional, acrescido 

da predição do modelo de Weibull em linha contínua, na temperatura de referência de 70 °C. 

 
Fonte: Autor (2017). 

  

Sendo assim, os parâmetros cinéticos do modelo de Weibull ajustados conseguem prever 

a inativação da enzima PPO. Por conseguinte, para avaliar a existência dos efeitos não térmicos 

das micro-ondas, simulou-se o comportamento da inativação da PPO pelo modelo matemático 

ajustado, conforme Figura 5.14. Foram simuladas temperaturas de 50, 60, 70, 75 e 80 °C com 

tempo máximo de 20 s. 
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Figura 5.14 Gráficos de simulação da inativação da PPO pelo modelo de Weibull em diferentes temperaturas 

com tempo máximo de 20 s, nos aquecimentos por micro-ondas e convencional. 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Nas curvas referentes às temperaturas maiores ou iguais a 70 °C foi identificado maior 

inativação da enzima PPO no tratamento por micro-ondas. Ao contrário, nas temperaturas de 

50 e 60 °C, as curvas de inativação apresentaram semelhança entre os tipos de tratamento. 

O destaque do aquecimento por micro-ondas nas temperaturas de 70 a 80 °C indicam a 

possibilidade de efeitos não térmicos. Para melhor compreensão, na Figura 5.15 observa-se a 

comparação da simulação dos tratamentos a 70 e 75 °C. 

 

Figura 5.15 Gráfico de comparação dos tratamentos pelas curvas de inativação enzimática da PPO nas 

temperaturas de 70 ºC e 75 ºC entre o tratamento de micro-ondas e convencional no modelo de Weibull. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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O efeito não térmico das micro-ondas sobre a inativação da enzima PPO foi verificado 

em temperaturas acima de 70 °C. De maneira oposta, em temperaturas abaixo de 70 °C, não foi 

observado diferenças entre os tratamentos na inativação enzimática de PPO, logo não foi 

possível observar efeitos não térmicos por micro-ondas nessa região de temperatura. 

Shazman et al. (2007) afirmaram que não há presença de efeitos térmicos na desnaturação 

de proteínas e Xu et al. (2016) não identificaram os efeitos na inativação de enzimas, porém em 

ambos os trabalhos as temperaturas de processamento foram menores que 70 °C. Por outro lado, 

no trabalho de Porcelli et al. (1997) o efeito não térmico foi detectado nas temperaturas entre 

70 e 90 °C. 

No estudo de Porcelli et al. (1997), foram detectadas mudança na conformação estrutural 

das enzimas tratadas por aquecimento por micro-ondas (70 a 90 °C). Possivelmente, o 

aquecimento por micro-ondas promove alguma perturbação que causa a modificação na 

estrutura e consequentemente, afeta a funcionalidade da molécula (ZHANG et al., 2011).  

Em todo caso, o mecanismo não é detalhado na literatura, no mais o que se entende é que 

a aplicação de micro-ondas em materiais dielétricos induz a rápida rotação dos dipolos 

polarizados das moléculas. Isto gera calor devido ao atrito e ao mesmo tempo aumenta o contato 

entre moléculas e átomos, o qual promove o aumento e redução da taxa de reação e da energia 

de ativação, respectivamente (HOZ; DÍAZ-OSTIZ; MORENO, 2005). Nesse sentido, o 

aquecimento por micro-ondas interfere com possíveis efeitos não térmicos e estes não podem 

ser facilmente separados do aquecimento. 

 

5.3.1 Validação do modelo 

Foi realizada a validação do modelo de Weibull para inativação da PPO em 10 amostras 

com temperaturas diferentes das realizadas para o ajuste do modelo, como descrito na seção 

4.7. As relações da codificação das amostras para o aquecimento por micro-ondas e 

convencional estão listadas no Apêndice C. 

Propositalmente os aquecimentos (micro-ondas e convencional) foram mais lentos para 

simular um tratamento térmico nos alimentos de forma a comparar as atividades enzimáticas 

residuais obtidas experimentalmente com as predições pelo modelo ajustado de Weibull. 

A Figura 5.16 e 5.17 apresentam o histórico de temperatura dos tratamentos por micro-

ondas e convencional, respectivamente, nos ensaios de validação. Na Figura 5.18 observa-se os 

resultados das potências absorvidas durante a fase de aquecimento. A maioria das potências 
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absorvidas tiveram pequena variação ao longo do tempo e todas apresentaram valores altos 

(entorno de 110 W), porém não tão próximos ao valor programado (150 W). 

 

Figura 5.16 Perfis de temperatura (T) na validação do modelo de Weibull da enzima PPO para o aquecimento 

por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 5.17 Perfis de temperatura (T) na validação do modelo de Weibull da enzima PPO para o aquecimento 

convencional. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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A Figura 5.19 compara a atividade enzimática residual obtida teoricamente pelo modelo 

ajustado pelos valores obtidos experimentalmente (eq. 3.9 e 4.7). Os pontos estão distribuídos 

próximos da reta de 45°, poucos pontos apresentaram erro maior que 10%. Os pontos não 

apresentaram tendência significativa. Pode-se dizer que o modelo de Weibull descreve bem a 

inativação da PPO para ambas as formas de aquecimento. 

 
Figura 5.18 Gráfico da potência efetiva (W) pelo tempo (s) para cada amostra de solução enzimática de 

polifenoloxidase (15 mL) aquecida por micro-ondas na validação no modelo de Weibull. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 5.19 Diagrama de paridade da atividade enzimática residual para a validação do modelo cinético de 

Weibull em tratamento por micro-ondas e convencional. 

 
Fonte: Autor (2017) 
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5.4 Ajuste do modelo cinético da Peroxidase (POD). 

 

Inicialmente foi analisada a inativação da enzima peroxidase (POD) a partir da atividade 

enzimática pelo consumo de ABTS (como descrito na seção 4.5.2). A relação da codificação 

das amostras das soluções enzimáticas de peroxidase (POD), os valores das atividades 

enzimáticas (A), os valores das atividades enzimáticas iniciais (A0) e a atividade enzimática 

residual (A/A0), estão disponíveis nos Apêndices D (Micro-ondas) e E (Convencional). Foi 

observado que três amostras do tratamento convencional e uma amostra no tratamento por 

micro-ondas apresentaram atividade enzimática residual acima de 100 %. 

Nas Figuras 5.20 e 5.21 estão os históricos de temperatura para os aquecimentos por 

micro-ondas e convencional obtidos para cada amostra de solução enzimática de POD. Pode-

se observar também o comportamento linear inicial característico do aquecimento por micro-

ondas com potência fixa. No patamar da temperatura alvo (retenção) a potência de manutenção 

utilizada ficou entre 4,0 a 6,0 W. No aquecimento convencional, o comportamento do 

aquecimento foi curvilíneo e semelhante ao obtido com a solução contendo a enzima PPO 

(Figura 5.8). 

Também, para compreensão do aquecimento por micro-ondas, foi calculado o histórico 

da potência efetiva instantânea para cada amostra estudada na rampa de aquecimento por micro-

ondas (Figura 5.22). A análise do gráfico permite identificar a variação de diferentes potências 

daquela programada (120 W) em cada amostra de solução enzimática. A maioria das potências 

ficou abaixo de 120 W, somente duas iniciaram com potências maiores que a esperada, porém 

ao longo do tempo diminuíram. O que se entende é que a altura das amostras no tubo de ensaio 

(2,6 cm) não permitiu absorver toda a potência emitida, uma vez que para volumes maiores 

(100 mL) foi observado o aquecimento com a potência efetiva próxima à programada 

(seção 5.2). 
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Figura 5.20 Históricos de temperatura para o aquecimento descontínuo por micro-ondas das amostras de 

solução enzimática de peroxidase (POD avaliada pelo consumo de ABTS). 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 5.21 Históricos de temperatura para o aquecimento descontínuo pelo método convencional das amostras 

de solução enzimática de peroxidase (POD avaliada pelo consumo de ABTS). 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 5.22 Gráfico da potência efetiva (W) pelo tempo (s) das amostras de solução enzimática de peroxidase 

(POD avaliada pelo consumo de ABTS) aquecidas por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

  Na sequência, foram ajustados modelos cinéticos para representar a inativação da 

enzima peroxidase. Primeiramente, o modelo de primeira ordem (eq. 4.4) com parâmetros D e 

z (resultados na Tabela 5.6) foi ajustado. Os valores do coeficiente de determinação (R2) foram 

baixos para ambos os métodos de aquecimento, indicando baixa qualidade do ajuste. 

 

Tabela 5.6 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (D e z) da inativação enzimática da 

peroxidase pelo consumo de ABTS para cada método de aquecimento: Micro-ondas e convencional. Seguidos da 

Soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento z (ºC) D80 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 36,1 367 0,34 0,35 

Convencional 10,7 273 0,85 0,59 

 

 Na Figura 5.23 observa-se o diagrama de paridade referente ao modelo de primeira 

ordem (D-z). No gráfico foi posicionada uma reta tracejada para delimitar os valores das 

atividades residuais acima dos 100% (1,0). Nos dados referentes ao aquecimento convencional, 

pode-se observar que os pontos estão distribuídos nas extremidades da reta de 45°, além disso 

há pontos acima e abaixo da reta pontilhada de 10%, o que significa consideráveis erros de 

predição. Além disso, há pontos com atividade enzimática residual experimental acima dos 
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100%. O desvio padrão (representado pela barra de erros) da média da atividade enzimática 

obtido experimentalmente apresentaram valores expressivos e elevados, indicando incerteza na 

determinação da atividade. 

 

Figura 5.23 Diagrama de paridade para o modelo de primeira ordem (D-z) e para cada método de aquecimento 

(Micro-ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD. A atividade enzimática residual após tratamento 

térmico versus a atividade calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 Matsui et al. (2007) conseguiram determinar a inativação da peroxidase de solução 

simulada de água de coco pelo aquecimento por micro-ondas utilizando o modelo de primeira 

ordem (D-z), os valores obtidos para POD em água foram D91,5 °C = 44 s (z = 24 °C) e solução 

de POD com açúcares D92 °C = 20,5 s (z = 19,5 °C). Convertendo os valores utilizando a eq. (3.7) 

para uma temperatura de 80 °C, tem-se D80 °C = 132,6 s para POD em água e D80 °C = 84,6 s, 

para POD com açúcares. 

 Diante dos dados de Matsui et al. (2007), é notório que os valores dos parâmetros 

ajustados para o modelo de primeira ordem (D-z), da inativação da enzima POD em solução 

tampão, não correspondem com a literatura. As condições aqui estudadas não permitiram um 

ajuste adequando do modelo. 

Em seguida, foi ajustado o modelo de primeira ordem (D-z) com duas frações e os 

valores dos parâmetros obtidos estão na Tabela 5.7. As frações () foram semelhantes para 

ambos os métodos de aquecimento indicando uma previsão coerente da fração inicial 

termorresistente. Os valores para o coeficiente de determinação foram maiores, os valores de 

D80 °C,1 foram altos, o que permite concluir uma resistência elevada da enzima. 
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 Porém, novamente, os valores reportados pela literatura não são semelhantes a esses 

dados, por exemplo: os valores dos parâmetros ajustados para amostras de POD em solução 

tampão de fosfato no aquecimento convencional foram:  = 0,368; D80 °C,1 = 808 s; 

z1 = 15,1 °C; D80 °C,2 = 27 s; z2 = 8,22 °C (AGUIAR; YAMASHITA; GUT, 2012). 

 

Tabela 5.7 Valores dos parâmetros ajustados para o modelo de primeira ordem (D e z) com duas frações para 

inativação enzimática da peroxidase (pelo consumo de ABTS) para cada método de aquecimento: Micro-ondas e 

convencional, seguidos da soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento α z1 (ºC) D80 ºC, 1 (s) z2 (ºC) D80 ºC, 2 (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,77 15,0 1,82103 7,84 1,95 0,25 0,58 

Convencional 0,77 0,71 5,11104 29,4 5,52102 0,34 0,91 

 

 

 Na Figura 5.24 observa-se o diagrama de paridade referente ao ajuste do modelo de 

primeira ordem (D-z) com duas frações. Novamente é possível observar a distribuição dos 

dados referentes ao aquecimento convencional nas extremidades da reta de 45°. Entretanto o 

ajuste do modelo permitiu aproximação dos pontos à reta de 45° em relação ao ajuste anterior, 

poucos pontos apresentaram erros superiores ou inferiores a 10%, mesmo assim os erros 

continuam elevados. 

 

Figura 5.24 Diagrama de paridade para o modelo de primeira ordem (D-z) com duas frações e para cada 

método de aquecimento (Micro-ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD. A atividade enzimática 

residual após tratamento térmico versus a atividade calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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 Noutro caso, o modelo de primeira ordem com Arrhenius, também, apresentou valores 

do coeficiente de determinação (R2) baixos (Tabela 5.8). Comparando o modelo de primeira 

ordem (Arrhenius) com o modelo de primeira ordem (D-z), observa-se que para o tratamento 

por micro-ondas os valores do coeficiente de determinação foram semelhantes e no tratamento 

convencional o R2 foi maior no modelo de primeira ordem (Arrhenius). Também, pode observar 

que em ambos os modelos a inativação da enzima POD foi maior no aquecimento convencional. 

 

Tabela 5.8 Valores dos parâmetros ajustados para o modelo de primeira ordem (Arrhenius) da inativação 

enzimática da peroxidase pelo consumo de ABTS para cada aquecimento: Micro-ondas e convencional, seguidos 

da soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento Ea (kJmol-1) K80 ºC (s-1) SEQ R2 

Micro-ondas 66,2 6,4310-3 0,39 0,36 

Convencional 222 8,5410-3 0,58 0,85 

  

 Na Figura 5.25 observa-se o diagrama de paridade referente ao modelo de primeira 

ordem (Arrhenius). A distribuição dos pontos na reta de 45° para ambos métodos de 

aquecimento apresentaram vários pontos com erros acima e abaixo de 10%. Os pontos 

referentes ao aquecimento convencional continuam distribuídos na extremidade da reta. 

 

Figura 5.25 Diagrama de paridade para o modelo de primeira ordem (Arrhenius) e para cada método de 

aquecimento (Micro-ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD. A atividade enzimática residual 

após tratamento térmico versus a atividade calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Por último, o ajuste do modelo de Weibull apresentou melhores coeficientes de 

determinação em ambos os tratamentos (Tabela 5.9). Apesar disso, os valores do parâmetro Dw 
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foram elevados para o tratamento por micro-ondas. Ou seja, o modelo sugere que a atividade 

enzimática é resistente por um tempo elevado na temperatura de referência de 80 °C. O fator 

de forma (w) foi diferente para cada tratamento.  

No método convencional, por causa do fator de forma ser maior que 1,0, o modelo 

descreve o comportamento da curva de distribuição térmica de inativação com concavidade 

ascendente. Ao contrário do aquecimento por micro-ondas, que por ser menor que 1,0, a curva 

apresenta concavidade decrescente. 

 

Tabela 5.9 Valores dos parâmetros ajustados para o modelo de Weibull da inativação enzimática da peroxidase 

pelo consumo de ABTS para cada aquecimento: Micro-ondas e convencional, seguidos da soma dos erros 

quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento βw zw (ºC) Dw 80 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,22 7,02 4,97105 0,22 0,98 

Convencional 5,34 24,9 94,3 0,44 0,89 

 

 Na Figura 5.26 observa-se o diagrama de paridade referente ao ajuste do modelo de 

Weibull. O ajuste do modelo permitiu aproximação dos pontos à reta de 45°, poucos pontos 

apresentaram erros superiores ou inferiores a 10%, o que justifica o maior coeficiente de 

determinação (R2) comparado aos demais modelos. 

 

Figura 5.26 Diagrama de paridade para o modelo de primeira de Weibull e para cada método de aquecimento 

(Micro-ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD. A atividade enzimática residual após tratamento 

térmico versus a atividade calculada pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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 Mediante o exposto, os resultados da inativação da peroxidase foram insatisfatórios. Os 

valores dos parâmetros indicam a resistência elevada da enzima e os resultados não foram 

próximos aos citados na literatura. Em algumas amostras os valores da atividade enzimática 

residual foram maiores de 100%: PX41 (micro-ondas); PX81, PX82, PX87 (convencional). 

Esse comportamento, provavelmente, influenciou no ajuste dos modelos. A enzima tem a 

capacidade de se sobre ativar ou de se regenerar, ou seja, a enzima pode recuperar o sítio ativo 

alterado pelo aquecimento (HAMMER, 1993; PARKIN, 2010). Esse tipo de comportamento 

também foi observado em outros estudos, nesse caso existe uma faixa de temperatura ideal para 

ocorrência da sobre ativação para cada fonte diferente da enzima (BROCHIER; MERCALI; 

MARCZAK, 2016). 

Adicionalmente, foi repetido os ensaios com a solução de POD utilizando um novo 

substrato para a avaliação da atividade enzimática. O objetivo nessa segunda parte foi 

determinar um novo ajuste dos modelos e compará-los com os dados anteriores. Suspeitando 

que o método da analise poderia ser a fonte dos desvios nos dados de atividade. Logo, como 

descrito na seção 4.5.2, usou-se o substrato pirogalol para determinar a atividade enzimática da 

POD. 

 Foi utilizado a mesma metodologia para os dois tipos de aquecimentos descontínuo: 

micro-ondas e convencional. A codificação das amostras tratadas, a atividade enzimática de 

cada amostra (A), a atividade inicial de cada amostra (A0), e a atividade enzimática residual 

(A/A0) se encontram nos Apêndices F (Micro-ondas) e G (Convencional). Dez amostras do 

aquecimento convencional apresentaram atividade enzimática residual acima dos 100%. Nas 

amostras do aquecimento por micro-ondas não houve atividades acima de 100%. 

 Nas Figuras 5.27 e 5.28 observa-se as curvas dos perfis de temperatura para as amostras 

aquecidas por micro-ondas e pelo aquecimento convencional, respectivamente. Para o 

aquecimento por micro-ondas, as potências absorvidas pelas amostras não foram uniformes, 

mesmo utilizando a potência fixa e programada (120 W) (Figura 5.29). 
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Figura 5.27 Históricos de temperatura para o aquecimento descontínuo por micro-ondas das amostras de 

solução enzimática de peroxidase (POD - consumo de pirogalol). 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 5.28 Históricos de temperatura para o aquecimento descontínuo pelo método convencional das amostras 

de solução enzimática de peroxidase (POD – consumo de pirogalol). 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 5.29 Gráfico da potência efetiva (W) pelo tempo (s) das amostras de solução enzimática de peroxidase 

(pirogalol) aquecidas por micro-ondas. 

 
Fonte: Autor (2017). 

  

Mesmo substituindo os ajustes dos parâmetros dos modelos não foram satisfatórios. Os 

novos ensaios não foram suficientes para ajustar um modelo de inativação e consequentemente 

determinar os efeitos térmicos e não térmicos das micro-ondas sobre a POD. Os coeficientes de 

determinação (R2) foram baixos em todos os modelos ajustados, como pode ser observado nas 

Tabelas 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13. 

Foram feitos diagramas de paridade com as atividades enzimáticas residuais 

experimentais e teóricas para ambos os tratamentos (Figuras 5.30; 5.31; 5.32; e 5.33). 

Os ensaios no aquecimento convencional apresentaram 10 pontos acima de 100% e com 

desvios padrão da atividade residual elevados, tal como se observa nas barras de erro. Além 

disso, os pontos apresentaram comportamento peculiar na distribuição ao longo da reta de 45°, 

é observada formação de uma nuvem de pontos na vertical na região dos 40% da atividade 

enzimática residual experimental, isso foi semelhante nos modelos de primeira ordem (D-z) 

(Figura 5.30), primeira ordem com Arrhenius (Figura 5.32) e no modelo de Weibull (Figura 

5.33).  

No modelo de primeira ordem (D-z) com duas frações (Tabela 5.11), não foi possível 

obter o ajuste dos parâmetros relativo ao aquecimento convencional. Foram utilizados diversos 

chutes iniciais para a minimização do erro quadrático, porém o ajuste não convergia para uma 

solução ideal (Figura 5.31). 



 91 

Já os pontos referentes ao aquecimento por micro-ondas foram mais bem distribuídos, 

porém com erros acima e abaixo de 10%. A maioria dos pontos ficaram mais concentrados na 

região menor que 60% da atividade residual teoria e experimental. 

 

Tabela 5.10 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (D e z) da inativação enzimática 

da peroxidase pelo consumo de pirogalol para cada tratamento de aquecimento: Micro-ondas e convencional. 

Seguidos da Soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento z (ºC) D80 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 33,9 86,5 1,47 0,05 

Convencional 14,1 4,06102 1,36 0,68 

 

Figura 5.30 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (D-z) para cada aquecimento (Micro-ondas e 

Convencional) das soluções enzimática de POD - Pirogalol. A atividade enzimática residual após tratamento 

térmico versus a atividade enzimática calcula pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 5.11 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (D e z) com duas frações da 

inativação enzimática da peroxidase pelo consumo de pirogalol para cada tratamento de aquecimento: Micro-

ondas e convencional. Seguidos da Soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento α z1 (ºC) D80 ºC, 1 (s) z2 (ºC) D80 ºC, 2 (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,69 9,10105 143 0,26 5,29106 0,97 0,37 

Convencional 1,00 1,12102 3,011011 2,16 164 0,49 0,89 
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Figura 5.31 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (D-z) com duas frações para cada 

aquecimento (Micro-ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD - Pirogalol. A atividade enzimática 

residual após tratamento térmico versus a atividade enzimática calcula pelo modelo, com erro de 10% na linha 

pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 5.12 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de primeira ordem (Arrhenius) da inativação 

enzimática da peroxidase pelo consumo de pirogalol para cada tratamento de aquecimento: Micro-ondas e 

convencional. Seguidos da Soma dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento Ea (kJmol-1) K80 ºC (s-1) SEQ R2 

Micro-ondas 70,1 2,7610-2 1,49 0,04 

Convencional 171 5,7910-3 1,31 0,69 

 

Figura 5.32 Diagrama de paridade do modelo de primeira ordem (Arrhenius) para cada aquecimento (Micro-

ondas e Convencional) das soluções enzimática de POD - Pirogalol. A atividade enzimática residual após 

tratamento térmico versus a atividade enzimática calcula pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 5.13 Valores dos parâmetros ajustados no modelo de Weibull da inativação enzimática da peroxidase 

pelo consumo de pirogalol para cada tratamento de aquecimento: Micro-ondas e convencional. Seguidos da Soma 

dos erros quadráticos e do coeficiente de determinação (R2). 

Tratamento βw zw (ºC) Dw 80 ºC (s) SEQ R2 

Micro-ondas 0,32 12,7 1,01103 1,06 0,31 

Convencional 0,53 8,75 2,31103 1,31 0,69 

 

Figura 5.33 Diagrama de paridade do modelo de Weibull para cada aquecimento (Micro-ondas e Convencional) 

das soluções enzimática de POD - Pirogalol. A atividade enzimática residual após tratamento térmico versus a 

atividade enzimática calcula pelo modelo, com erro de 10% na linha pontilhada. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Portanto, nessas condições de ensaio não foi possível descrever a inativação da enzima 

comercial de POD. Assim, não é possível afirmar, ou até mesmo, comprovar a existência de 

efeitos não térmicos das micro-ondas sobre a enzima POD. Possivelmente as dificuldades de 

avaliar as condições de inativação da enzima seja devido à sobre ativação e reativação. O qual, 

encontrou-se evidências em atividades enzimáticas residuais superiores a 100%. Sugere-se que 

estudos futuros da POD aconteçam em temperaturas constantes e elevadas (100 °C), para na 

sequência, observar a presença dos efeitos não térmicos.
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6 Conclusões 

 

A solução tampão de fosfato de potássio foi utilizada para reconstituir as enzimas 

comercial de polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) de acordo com pH e estabilidade de 

cada enzima. 

Os históricos de temperatura no aquecimento por micro-ondas foram diferentes dos 

históricos de temperatura do aquecimento convencional. Houve dificuldade de igualar os perfis 

de temperatura uma vez que os métodos de aquecimento são diferentes: convencional 

(convectivo ou condutivo); micro-ondas (geração volumétrica de calor). Porém acredita-se que 

as diferentes combinações de tempo e temperatura e o cálculo da letalidade integrada podem 

minimizar o efeito das diferenças entre os históricos. 

Também, foi observado que as potências absorvidas foram diferentes para cada amostra 

de solução enzimática sobre aquecimento por micro-ondas devido a posição da amostra que 

não permite absorver a quantidade máxima de micro-ondas emitida pelo reator. Quanto menor 

o volume da amostra maior a diferença entre o programado e o absorvido. 

Foi possível ajustar os modelos cinéticos para representar a inativação enzimática da 

PPO, em solução tampão de fosfato de potássio, nos aquecimentos convencional e por micro-

ondas. O modelo de Weibull apresentou melhor ajuste dos parâmetros frente aos demais. 

Apesar disso, não significa que os outros modelos cinéticos não possam descrever inativação 

da PPO. 

Na simulação do modelo de Weibull nas temperaturas de 50, 60, 70, 75 e 80 °C, pode-

se constatar que nas temperaturas acima de 70 °C a inativação da enzima PPO é maior no 

aquecimento por micro-ondas. Nas temperaturas de 50 e 60 °C não é observado diferença entre 

os tratamentos. Pode-se dizer que o efeito não térmico das micro-ondas sobre a inativação da 

enzima PPO em solução tampão ocorre em temperaturas acima de 70 °C. 

Segundo a literatura, o mecanismo ainda não é detalhado o que se sabe, é que as micro-

ondas provocam rotação dos dipolos polarizados das moléculas, o que gera calor devido ao 

atrito e ao mesmo tempo aumenta o contato entre moléculas e átomos, o qual promove o 

aumento e redução da taxa de reação e da energia de ativação, respectivamente. O tratamento 

por micro-ondas interfere com os efeitos não térmicos, porém não é possível separar do 

aquecimento. 

Diferente da PPO, os resultados do ajuste dos modelos de inativação da POD não foram 

satisfatórios. A POD apresentou atividades enzimáticas acima de 100%, além de alta resistência 
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térmica durante os ensaios, mesmo utilizando metodologias diferentes para avaliação da 

atividade enzimática. Assim, não foi possível observar efeitos adicionais da inativação causados 

pelas micro-ondas, ou até mesmo comprovar vantagem dessa tecnologia sobre o método 

convencional. 

Mais à frente, para melhor compreensão dos efeitos não térmicos das micro-ondas sobre 

a inativação de enzimas termorresistentes, sugere estudos em processos isotérmicos 

(temperatura constante ao longo do tempo), com volume de 100 mL, uso de sistema de refluxo, 

retirada de alíquotas ao longo do tempo, aplicação de potência fixa e agitação constante. 
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8 Apêndices 

 

8.1 APÊNDICE A – Codificação de amostras da PPO no aquecimento por micro-ondas. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Ativ. 

Enzimática 
(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

42,4 19,5 PP01 4,81  0,18 5,41  0,10 88,8  3,7 

49,2 23,5 PP02 9,99  0,31 11,2  0,71 89,2  6,3 

50,2 45,5 PP03 6,45  0,23 6,74  0,53 95,7  8,3 

50,4 122,0 PP06 9,84  0,48 11,2  0,71 87,8  7,0 

55,2 16,5 PP07 4,31  0,13 5,41  0,10 79,7  2,9 

59,0 26,5 PP08 7,68  0,32 11,2  0,71 68,5  5,2 

59,7 49,5 PP11 1,86  0,23 5,41  0,10 34,4  4,2 

59,8 36,0 PP09 6,56  0,29 11,2  0,71 58,6  4,5 

60,1 44,0 PP10 6,97  0,38 11,2  0,71 62,3  5,2 

60,2 63,5 PP12 4,59  0,24 7,67  0,43 59,8  4,6 

61,2 69,5 PP13 1,79  0,35 5,41  0,10 33,0  6,5 

70,0 6,5 PP25 0,858  0,07 11,4  0,13 7,55  0,64 

70,3 57,5 PP16 0,218  0,17 6,74  0,53 3,23  2,6 

70,5 62,5 PP17 0,142  0,01 6,74  0,53 2,10  0,22 

70,6 33,0 PP14 1,11  0,05 7,67  0,43 14,5  1,1 

70,7 33,5 PP15 0,356  0,15 6,74  0,53 5,27  2,2 

70,7 10,5 PP23 0,476  0,04 11,4  0,13 4,19  0,34 

76,0 13,5 PP18 0,044  0,07 5,41  0,10 0,816  1,3 

77,1 3,0 PP24 0,068  0,04 11,4  0,13 0,594  0,32 

77,4 7,0 PP26 0,043  0,02 11,4  0,13 0,382  0,19 

79,0 28,5 PP19 0,047  0,06 5,41  0,10 0,862  0,42 

79,2 36,0 PP20 0,037  0,02 6,74  0,53 0,554  0,33 

81,1 57,0 PP21 0,058  0,03 5,41  0,10 1,07  0,59 

84,6 3,0 PP27 0,015  0,01 11,4  0,13 0,132  0,10 

85,8 12,0 PP22 0,062  0,06 5,41  0,10 1,15  1,2 
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8.2 APÊNDICE B – Codificação de amostras da PPO no aquecimento convencional. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Ativ. 

Enzimática 
(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

42,6 23,5 PP41 5,12  0,08 5,66  0,31 90,5  5,1 

50,2 38,0 PP43 8,18  0,79 11,04  0,42 74,1  7,7 

50,3 67,0 PP44 7,21  0,52 11,04  0,42 65,3  5,3 

50,4 95,5 PP45 6,49  0,81 11,04  0,42 58,8  7,6 

50,6 133,5 PP46 8,21  0,35 11,20  0,71 73,3  5,3 

55,6 21,5 PP47 3,19  0,16 5,66  0,31 56,4  4,2 

60,2 31,0 PP48 6,81  0,65 11,20  0,71 60,8  6,9 

60,2 55,0 PP51 2,39  0,51 11,04  0,42 21,7  4,7 

60,2 74,5 PP53 1,99  0,33 11,04  0,42 18,0  3,1 

60,4 44,0 PP50 5,61  0,59 11,20  0,71 50,1  6,1 

60,4 65,0 PP52 2,26  0,37 5,66  0,30 39,9  6,9 

70,0 6,5 PP65 1,04  0,04 8,52  0,35 12,2  0,72 

70,0 11,5 PP63 1,03  0,04 8,52  0,35 12,1  0,71 

70,3 57,5 PP56 0,33  0,21 11,04  0,42 3,01  1,9 

70,3 36,0 PP55 0,22  0,06 11,04  0,42 1,98  0,52 

70,4 64,5 PP57 0,12  0,03 11,04  0,42 1,09  0,29 

70,4 30,5 PP54 0,18  0,11 8,52  0,35 2,13  1,3 

75,9 9,5 PP58 0,06  0,03 8,52  0,35 0,650  0,31 

77,1 5,5 PP64 0,06  0,02 8,52  0,35 0,697  0,25 

77,2 9,0 PP66 0,05  0,04 8,52  0,35 0,64  0,42 

80,1 35,5 PP60 0,18  0,13 11,04  0,42 1,64  1,2 

80,1 22,0 PP59 0,07  0,04 8,52  0,35 0,765  0,52 

80,2 55,5 PP61 0,04  0,18 11,04  0,42 0,377  1,6 

84,6 6,0 PP67 0,05  0,05 8,52  0,35 0,616  0,64 

85,3 14,5 PP62 0,06  0,05 8,52  0,35 0,751  0,53 
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8.3 APÊNDICE C – Codificação de amostras da PPO para validação do modelo de 

Weibull no aquecimento por micro-ondas e convencional, respectivamente. 

 

Micro-ondas 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Micro-ondas 

Ativ. 
Enzimática 

(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

54,1 51,5 VPPO 03 6,44  0,90 7,38  0,17 87,3  12 

55,7 50,5 VPPO 02 5,77  0,15 7,38  0,17 78,2  2,7 

57,7 39,0 VPPO 01 4,27  0,26 7,38  0,17 57,8  3,8 

63,5 35,5 VPPO 04 2,22  0,12 7,38  0,17 30,1  1,8 

65,8 43,0 VPPO 06 0,56  0,04 7,38  0,17 7,53  0,51 

66,8 25,0 VPPO05 0,44  0,02 7,38  0,17 5,93  0,33 

71,1 20,5 VPPO 09 0,07  0,02 7,38  0,17 0,978  0,23 

71,1 12,0 VPPO10 0,14  0,03 7,38  0,17 1,96  0,38 

71,1 15,5 VPPO 07 0,11  0,08 7,38  0,17 1,47  1,0 

78,3 4,0 VPPO 08 0,02  0,0,1 7,38  0,17 0,273  0,13 

 

 

Convencional 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Convencional 

Ativ. 
Enzimática 

(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

54,3 49,5 VPPO 12 7,07  0,43 8,96  0,18 78,9  5,0 

55,5 41,0 VPPO 13 6,19  0,70 8,96  0,18 69,0  7,9 

57,0 25,0 VPPO 14 5,46  0,30 8,70  0,54 62,8  5,2 

64,3 11,0 VPPO 15 2,45  0,06 8,70  0,54 28,1  1,8 

65,7 31,5 VPPO 16 1,92  0,11 8,70  0,54 22,0  1,8 

66,3 13,5 VPPO 17 1,78  0,06 8,70  0,54 20,4  1,4 

70,3 8,5 VPPO 18 0,28  0,03 8,70  0,54 3,18  0,36 

71,1 4,5 VPPO 19 0,19  0,02 8,70  0,54 2,20  0,22 

71,2 8,5 VPPO 20 0,14  0,02 8,70  0,54 1,66  0,21 

78,1 5,5 VPPO 21 0,03  0,01 8,70  0,54 0,395  0,12 
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8.4 APÊNDICE D – Codificação de amostras da POD no aquecimento micro-ondas, 

atividade enzimática a partir do consumo de ABTS. 

  

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
 

Ativ. 
Enzimática 

(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

56,7 92,0 PX27 13,3 ± 0,23 7,86 ± 1,53 94,1 ± 19 

61,5 50,0 PX24 7,56 ± 0,25 7,86 ± 1,53 96,2 ± 19 

70,9 40,0 PX22 5,96 ± 0,12 7,86 ± 1,53 75,8 ± 15 

72,4 30,0 PX21 5,77 ± 0,16 7,86 ± 1,53 73,4 ± 14 

73,0 46,5 PX47 6,91 ± 0,09 7,66 ± 0,04 90,2 ± 1,3 

75,4 60,5 PX44 6,45 ± 0,11 7,66 ± 0,04 84,2 ± 1,6 

78,3 15,5 PX40 5,59 ± 0,14 7,66 ± 0,04 73,0 ± 1,9 

84,4 6,0 PX41 7,91 ± 1,50 7,66 ± 0,04 103 ± 68 

81,5 32,0 PX18 4,09 ± 0,08 7,86 ± 1,53 52,0 ± 10 

86,5 60,5 PX36 4,48 ± 0,93 7,66 ± 0,04 58,4 ± 12 

86,0 20,0 PX37 4,66 ± 0,10 7,66 ± 0,04 60,9 ± 1,4 

85,9 50,0 PX39 4,81 ± 0,11 7,66 ± 0,04 62,8 ± 1,4 

89,3 19,5 PX14 4,40 ± 0,15 7,86 ± 1,53 56,0 ± 11 

89,9 14,0 PX34 4,15 ± 0,16 7,66 ± 0,04 54,2 ± 2,1 

91,3 40,0 PX32 3,53 ± 0,09 7,66 ± 0,04 46,1 ± 1,2 

93,2 29,0 PX15 4,49 ± 0,78 7,86 ± 1,53 57,2 ± 15 

93,2 49,5 PX33 3,46 ± 0,08 7,66 ± 0,04 45,1 ± 1,1 

80,5 13,5 PX51 0,82 ± 0,04 1,12 ± 0,06 73,3 ± 5,7 

82,6 48,0 PX53 0,89 ± 0,19 1,12 ± 0,06 79,6 ± 17 

93,2 79,5 PX55 0,51 ± 0,12 1,12 ± 0,06 45,8 ± 11 
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8.5 APÊNDICE E – Codificação de amostras da POD no aquecimento convencional, 

atividade enzimática a partir do consumo de ABTS. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Ativ. 

Enzimática 
(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

56,8 93,5 PX81 13,3 ± 0,23 10,10 ± 0,15 132 ± 3,0 

61,5 53,0 PX82 13,4 ± 2,59 10,10 ± 0,15 133 ± 26 

72,7 44,5 PX83 8,09 ± 0,21 10,10 ± 0,15 80,1 ± 2,4 

72,4 33,5 PX84 9,99 ± 0,14 10,10 ± 0,15 99,0 ± 2,0 

72,3 44,5 PX85 9,33 ± 1,83 10,10 ± 0,15 92,4 ± 18 

76,0 54,5 PX86 7,59 ± 0,21 10,10 ± 0,15 75,2 ± 2,4 

78,5 17,5 PX87 10,8 ± 0,08 10,10 ± 0,15 107 ± 1,8 

78,7 22,5 PX88 9,65 ± 0,31 10,10 ± 0,15 95,6 ± 3,4 

81,7 32,5 PX89 6,49 ± 0,07 10,10 ± 0,15 64,3 ± 1,1 

86,7 61,5 PX90 1,09 ± 0,06 10,10 ± 0,15 10,8 ± 0,63 

86,4 44,5 PX91 0,95 ± 0,06 10,10 ± 0,15 9,45 ± 0,57 

86,5 52,0 PX92 0,91 ± 0,06 10,10 ± 0,15 8,97 ± 0,56 

90,1 27,0 PX93 1,60 ± 0,06 10,10 ± 0,15 15,9 ± 0,67 

90,3 17,0 PX94 2,12 ± 0,10 10,10 ± 0,15 21,0 ± 1,0 

90,4 42,5 PX95 1,49 ± 0,02 10,10 ± 0,15 14,7 ± 0,30 

93,6 32,0 PX96 2,48 ± 0,05 10,10 ± 0,15 24,5 ± 0,62 

93,5 41,5 PX97 1,67 ± 0,03 10,10 ± 0,15 16,5 ± 0,41 

80,2 11,5 PX100 12,8 ± 0,25 13,39 ± 0,51 96,0 ± 4,1 

82,6 48,5 PX101 1,09 ± 0,17 13,39 ± 0,51 8,16 ± 1,3 

93,6 57,0 PX102 1,71 ± 0,23 13,39 ± 0,51 12,8 ± 1,8 
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8.6 APÊNDICE F – Codificação de amostras da POD no aquecimento micro-ondas, 

atividade enzimática a partir do consumo de piralogol. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Ativ. 

Enzimática 
(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

56,3 41,0 POD04 54,4  1,60 116,1  4,82 46,9  2,4 

59,6 135,5 POD02 86,5  0,64 116,1  4,82 74,5  3,1 

60,9 58,5 POD05 85,9  2,80 116,1  4,82 74,0  3,9 

66,8 135,0 PX64 0,31  0,02 3,90  0,14 8,01  0,57 

67,8 52,50 PX71 0,66  0,08 3,90  0,14 17,0   2,1 

70,3 39,0 POD10 87,5  1,08 116,1  4,82 75,3  3,3 

71,1 43,0 PX73 1,29  0,05 3,90  0,14 33,1  1,8 

71,5 4,0 POD13 114,3  16,45 116,1  4,82 98,5  15 

71,6 65,0 PX72 1,31  0,07 3,90  0,14 33,5  2,3 

74,6 128,0 POD06 60,1  15,5 116,1  4,82 51,8  14 

74,7 26,0 PX65 0,45  0,01 3,90  0,14 11,5  0,56 

77,1 61,5 POD16 60,1  0,77 116,1  4,82 51,8  2,2 

77,9 72,0 POD15 64,3  1,87 116,1  4,82 55,4  2,8 

78,1 50,5 POD09 49,5  1,58 116,1  4,82 42,6  2,2 

79,6 2,5 POD12 59,2  0,74 116,1  4,82 51,0  2,2 

80,0 28,5 PX66 0,66  0,08 3,90  0,14 16,9  2,1 

84,0 49,5 PX69 0,22  0,03 3,90  0,14 5,55  0,84 

84,3 50,0 PX70 0,32  0,02 3,90  0,14 8,01  0,52 

84,6 27,0 PX67 0,41  0,03 3,90  0,14 10,6  0,76 

87,5 13,0 POD29 40,4  1,09 116,1  4,82 34,8  1,7 

87,5 8,5 POD28 42,3  0,62 116,1  4,82 36,5  1,6 

88,8 18,0 POD21 36,2  1,06 116,1  4,82 31,2  1,6 

89,1 25,5 PX68 0,51  0,04 3,90  0,14 13,1  1,1 

91,8 41,5 POD18 38,8  1,65 116,1  4,82 33,5  2,0 

92,1 12,5 POD19 42,1  1,07 116,1  4,82 36,3  1,8 

93,0 9,5 POD20 50,9  1,11 116,1  4,82 43,8  2,1 

95,6 11,0 POD22 40,5  0,49 116,1  4,82 34,9  1,5 

95,9 8,0 PX74 0,36  0,04 3,90  0,14 9,4  1,1 

96,8 7,5 POD26 35,6  0,50 116,1  4,82 30,7  1,3 

96,8 7,5 POD25 39,8  1,07 116,1  4,82 34,3  1,7 
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8.7 APÊNDICE G – Codificação de amostras da POD no aquecimento convencional, 

atividade enzimática a partir do consumo de piralogol. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Amostras 
Ativ. 

Enzimática 
(A) U 

Ativ. 
Enzimática 

inicial (A0) U 

Ativ. 
Enzimática 
residual (%) 

56,7 44,0 POD40 131,3 ± 1,50 96,33 ± 21,4 136 ± 30 

60,0 125,0 POD41 101,2 ± 3,50 96,33 ± 21,4 105 ± 24 

61,8 53,5 POD42 113,0 ± 1,07 96,33 ± 21,4 117 ± 26 

66,8 144,5 POD43 112,7 ± 0,89 96,33 ± 21,4 117 ± 26 

67,7 55,5 POD44 118,2 ± 2,86 96,33 ± 21,4 123 ± 27 

70,7 38,0 POD45 90,6 ± 1,57 96,33 ± 21,4 94,0 ± 21 

70,7 10,5 POD48 105,7 ± 2,31 96,33 ± 21,4 110 ± 25 

71,6 41,5 POD46 91,7 ± 1,70 96,33 ± 21,4 95,2 ± 21 

71,7 65,0 POD47 104,2 ± 1,28 96,33 ± 21,4 108 ± 24 

74,3 34,5 POD50 110,2 ± 2,81 96,33 ± 21,4 114 ± 26 

74,8 127,5 POD49 75,5 ± 1,19 96,33 ± 21,4 78,4 ± 17 

77,8 64,5 POD52 100,4 ± 1,60 96,33 ± 21,4 104 ± 23 

78,0 57,0 POD55 74,3 ± 2,01 96,33 ± 21,4 77,1 ± 17 

78,4 57,0 POD51 90,7 ± 2,32 96,33 ± 21,4 94,2 ± 21 

78,5 11,0 POD53 113,2 ± 5,62 96,33 ± 21,4 118 ± 27 

80,1 36,0 POD54 64,6 ± 2,12 96,33 ± 21,4 67,1 ± 15 

84,5 32,0 POD56 20,9 ± 0,34 96,33 ± 21,4 21,8 ± 4,9 

84,5 56,5 POD58 26,3 ± 1,79 96,33 ± 21,4 27,3 ± 6,4 

84,6 48,0 POD57 32,2 ± 1,05 96,33 ± 21,4 33,4 ± 7,5 

87,0 13,5 POD59 34,1 ± 1,46 96,33 ± 21,4 35,4 ± 8,0 

87,0 19,0 POD60 30,9 ± 0,51 96,33 ± 21,4 32,1 ± 7,2 

88,1 18,0 POD61 41,2 ± 0,72 96,33 ± 21,4 42,8 ± 9,5 

89,1 37,0 POD62 21,7 ± 1,33 96,33 ± 21,4 22,5 ± 5,2 

91,4 49,5 POD63 26,8 ± 0,35 96,33 ± 21,4 27,9 ± 6,2 

92,1 22,0 POD64 39,0 ± 0,68 96,33 ± 21,4 40,5 ± 9,0 

92,9 15,5 POD65 25,1 ± 1,35 96,33 ± 21,4 26,1 ± 6,0 

94,8 22,5 POD67 34,2 ± 1,44 96,33 ± 21,4 35,5 ± 8,0 

94,8 18,0 POD66 44,7 ± 1,76 96,33 ± 21,4 46,4 ± 10 

95,4 15,0 POD68 39,0 ± 0,88 96,33 ± 21,4 40,5 ± 9,1 

96,1 12,0 POD69 34,0 ± 0,55 96,33 ± 21,4 35,3 ± 7,9 

 


