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RESUMO 

 

A pasteurização do suco de laranja está associada a degradação da pectina 

solúvel. Neste trabalho, suco de laranja natural foi pasteurizado em um trocador de calor 

de placas utilizando três diferentes temperaturas: 82,5, 85,0 e 87,0 °C e tempos de 

retenção variando de 11 a 59 s, com o intuito de se obter um produto “minimamente 

processado” . Suco de laranja em garrafa de polietileno foi comparado ao suco em lata 

de alumínio armazenados durante o período de 21 dias, sob temperatura de refrigeração. 

Foram realizadas análises de ° Brix,  acidez, pH, sólidos insolúveis, sólidos totais, teor 

de polpa, atividade da pectinesterase, microbiologia e sensorial. O principal objetivo 

deste trabalho foi estudar a cinética da enzima pectinesterase e correlacionar estes 

resultados com atributos de qualidade do suco de laranja processado. As propriedades 

físico-químicas do suco de laranja processado apresentaram diferenças significativas 

devido as variações da matéria-prima durante o período de estudo, de junho de 1999 a 

fevereiro de 2000. A condição de pasteurização obtida mais apropriada foi a de 87°C e 

tempo de retenção variando de acordo com o pH do suco; pH 4,0 requereu um tempo de 

retenção maior do que pH 3,4 e 4,5. De acordo com os resultados, foi determinado uma 

vida de prateleira de até 15 dias para o suco de laranja pasteurizado. As análises 

sensoriais mostraram que o suco de laranja processado apresentou  um sabor próximo 

ao do suco natural não processado, apresentando uma pequena mudança com o aumento 

do tempo de retenção. O suco processado a 87°C e 58,55 s  obteve maior aceitação pelo 

consumidor comparado ao suco de marca comercial, apresentando maior intenção de 

compra. Um modelo matemático correlacionando temperatura, tempo de retenção e pH 

foi obtido para predizer a inativação da pectinesterase. 
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ABSTRACT 

 

Orange juice pasteurization is associated with enzymatic degradation of soluble 

pectin. In this work, single-strength orange juice was pasteurized in a plate heat 

exchanger using three different temperatures: 82.5, 85.0 and 87.0 °C and holding times 

varying from 11 to 59 s in order to obtain a minimal processed product. A comparison 

among orange juice stored in polyethylene bottles and aluminum cans under refrigerated 

conditions for 21 days was obtained. Brix degree , acidity, pH , insoluble solids, total 

solids, pulp and pectin-methilesterase (PME) activity and microbiological analysis were 

conducted during storage period. Also sensory analysis were conducted in samples after 

one day of processing. The main objective of this work was to study of PME kinetics 

and correlate the results with quality attributes of processed orange juice. The 

pasteurized orange juice physicochemical properties showed differences due to raw 

material differences along the period of study, from June 1999 to February 2000. The 

more appropriated orange juice pasteurization parameter was 87.0 °C and varying 

holding time according to pH; pH 4.0 required longer holding times than pH 3.4 or 4.5. 

According to the results, a shelf life of 15 days was determined for the processed orange 

juice, at above conditions. The sensorial analyses showed that the pasteurized orange 

juice taste was similar to the fresh squeezed juice taste. The taste changed a little as the 

holding time increased. The processed juice at 87.0°C and 58.55 s received higher 

scores compared to a commercial brand, and so, people would buy it. A mathematical 

model was achieved correlating temperature, holding time and pH to predict the PME 

inactivation.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, sendo este 

um de seus principais produtos de exportação. Apenas no Estado de São Paulo existem 

11 indústrias processadoras de suco, que são responsáveis pela geração de 8 mil 

empregos diretos e 420 mil empregos no campo. A título de ilustração, a cada dez copos 

de suco que se tomam no mundo, exceto os EUA, oito são brasileiros ( OLIVEIRA, 

1999). 

 

Combinação perfeita entre sabor e saúde, o suco de laranja possui vitaminas e 

nutrientes suficientes para ser considerado um alimento saudável pelo FDA ( Food and 

Drug Administration - EUA ), além de possuir quantidades de gordura, colesterol e 

sódio dentro dos padrões estabelecidos para ser considerado como tal. Seus principais 

nutrientes são: Vitaminas C e B, potássio, fibra e ferro (ONJUS,1998). 

 

O suco de laranja natural apresenta porém uma vida de prateleira muito limitada. 

Estudos brasileiros mostraram que grande parte do suco de laranja natural 

comercializado, está em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente 

do país, quanto aos aspectos microbiológicos, que estabelece que em 1 mL do produto 

deve constar no máximo 104 UFC (unidades formadoras de colônias) na contagem em 

placas de bolores e leveduras (ARRUDA & CARDONHA ,1998; IHA et al,1998; 

TOCCHINI, 1993). Os dados sugerem a necessidade do processamento do suco de 

laranja natural, de forma a aumentar a sua vida de prateleira e garantir a saúde do 

consumidor, mas mantendo suas características organolépticas mais próximas as do 

produto natural “fresco”, seguindo uma grande tendência de preferência do  
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consumidor, em especial o brasileiro, a quem o suco de laranja natural é muito acessível 

(ALVES & GARCIA,1991;  FOX , 1994; CORRÊA NETO & FARIA, 1999).  

O processo de extração e pasteurização de suco de laranja natural combinado a 

uma embalagem e temperatura de armazenamento adequadas torna possível a obtenção 

de um produto “minimamente processado”. 

 

A pasteurização, cujo princípio é aquecer o alimento até uma determinada 

temperatura, mantê-lo a esta temperatura por um determinado tempo (denominado de 

tempo de retenção) e então resfriá-lo rapidamente, é uma opção de tratamento que 

elimina as formas vegetativas dos microrganismos patogênicos quando presentes, 

causadores de doenças e os deterioradores, e inativa enzimas presentes no mesmo. É 

freqüentemente conduzida em trocador de calor de placas.  

Muito utilizado na indústria de alimentos, o trocador de calor de placas  

apresenta grande facilidade de desmontagem e limpeza e uma versatilidade muito 

grande, já que suas placas podem ser agrupadas sob diferentes arranjos, de forma que 

um mesmo equipamento pode ser utilizado sob diferentes condições e para uma 

diversidade de produtos (KAKAÇ & LIU, 1998).  

 

Além da alteração de sabor, outra preocupação do consumidor em relação ao 

suco de laranja processado é proveniente  da  idéia  de que se o suco não for ingerido 

em alguns minutos após sua extração ele perde sua vitamina C, que é oxidada. No 

entanto LEE & COATES (1997) estudaram a variação do teor de vitamina C em 319 

amostras de suco pasteurizado originário da Flórida, que apresentaram uma quantidade 

de vitamina C, em uma porção de suco (240 mL), superior a dose diária recomendada 

pelo FDA de 60 mg por dia.  



 3 

TRIFIRÒ et al (1995) determinaram o teor de vitamina C em suco de laranja 

vermelha italiana pasteurizado e armazenado sob temperatura de refrigeração. Após 100 

dias de armazenamento o suco apresentou uma perda de vitamina C de apenas 16,72 % 

em relação ao suco do primeiro dia de armazenamento.  

Quanto a embalagem o suco acondicionado em lata apresenta um teor de 

vitamina C maior se comparado ao mesmo  suco armazenado em garrafa plástica ou 

embalagem cartonada, já que estas são permeáveis ao oxigênio. A temperatura de 

armazenamento também exerce um papel importante na retenção da vitamina C. Se o 

suco é armazenado sob baixas temperaturas (temperatura de refrigeração por exemplo) a 

degradação da vitamina C é mínima (NAGI ,1980). 

 

A inativação da enzima pectinesterase no processamento térmico do suco de 

laranja natural é muito importante. A princípio esta enzima é responsável por grande 

perda de qualidade do suco não processado, devido sua atuação como catalisadora na 

hidrólise de grupos metoxi, presentes na pectina, a grupos carboxilas livres, causando 

perda de turbidez  e concentração do produto. No entanto sua maior importância está 

associada ao estabelecimento dos parâmetros de tempo-temperatura de pasteurização, 

uma vez que possui resistência térmica superior a de bactérias e fungos presentes no 

suco, ou seja, sua inativação é a garantia de que toda forma vegetativa de 

microorganismos foi destruída devido ao tratamento térmico (FELLERS & CARTER, 

1993). 

 

Este projeto faz parte da linha de pesquisa intitulada ESTUDO DE 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM ALIMENTOS LÍQUIDOS UTILIZANDO 

TROCADOR DE CALOR TIPO PLACAS, sendo que o suco de laranja foi o primeiro 
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alimento líquido escolhido para o estudo devido as razões citadas anteriormente. A 

viabilidade do armazenamento do suco de laranja pasteurizado em latas de alumínio já 

foi estudada como parte deste projeto e foi tema de dissertação de mestrado da Eng. 

Denise Sayuri Shigeoka, defendida em 1999.  

O objetivo deste trabalho foi estudar a cinética da inativação da enzima 

pectinesterase  na  pasteurização contínua de suco de laranja natural em um trocador de 

calor tipo placas e correlacioná-la com outros atributos de qualidade do suco para 

estabelecer a melhor condição de temperatura de pasteurização e tempo de retenção 

(anteriormente foram utilizado dados da literatura), visando um processamento mínimo 

deste produto. 

Para tanto, o suco foi pasteurizado em um trocador de calor de placas, sob 

diferentes condições de temperatura de pasteurização e tempo de retenção e foram 

realizadas análises físico-químicas, microbiológicas e principalmente análises da 

determinação da atividade da enzima pectinesterase no suco processado e não 

processado. 

Este projeto também teve como objetivo estudar a vida de prateleira do suco 

durante um período de 21 dias e desta forma comparar dois tipos de embalagem, dando 

continuidade ao trabalho realizado por SHIGEOKA (1999). Na primeira etapa do 

projeto o suco foi armazenado em garrafas de PEAD ( polietileno de alta densidade ) e 

na segunda etapa foram utilizadas latas de alumínio. 

      Na finalização do trabalho foram realizadas análises com o objetivo de traçar o 

perfil sensorial e determinar a aceitação global do suco de laranja natural não 

processado e do suco natural pasteurizado em diversas temperaturas e tempos de 

retenção, de modo a acompanhar as pequenas alterações perceptíveis sensorialmente, as 
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quais muitas vezes não são detectadas através de outros procedimentos analíticos, 

analisando seus impactos sobre a aceitação do produto pelo consumidor.  

Estas análises puderam nos fornecer basicamente respostas a três perguntas: 1) 

As pessoas percebem  diferença de sabor entre sucos pasteurizados sob a mesma 

temperatura e diferentes tempos de retenção ? 2) O suco processado em nosso 

laboratório sob condições mais severas de tempo e temperatura apresenta um sabor 

melhor ou pior se comparado a um suco conceituado do mercado ? 3) O consumidor 

compraria este produto ? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Principais fatores de deterioração em suco de laranja 

 

Segundo CORRÊA NETO & FARIA (1999), a qualidade do suco é influenciada 

basicamente por fatores microbiológicos, enzimáticos, químicos e físicos, que 

comprometem suas características organolépticas e nutricionais.   

O suco de laranja é considerado um alimento ácido, e portanto sua deterioração 

de natureza microbiológica está associada a proliferação de bactérias lácticas, leveduras 

e fungos que lhe conferem sabor e odor indesejáveis ( HATCHER et al, 1992; 

KIMBALL, 1991). 

Dentre as bactérias, as do gêneros Lactobacillus e Leuconostoc são as que mais 

afetam a qualidade do suco, já que são responsáveis pela produção de substâncias, como 

ácido láctico, etanol, dióxido de carbono e diacetil, este último conferindo um sabor 

amanteigado e odor indesejável ao suco. Suas condições ótimas de crescimento são 

temperatura entre 30 e 40oC e pH entre 5,5 e 5,8 e temperatura entre 20 e 30oC e pH 

entre 5,5 e 6,5 respectivamente ( HATCHER et al, 1992; KIMBALL, 1991). 

Para as leveduras a temperatura ótima de crescimento está entre 20 e 30oC e 

geralmente são mais resistentes ao calor do que bactérias e bolores. As leveduras mais 

comuns em sucos cítricos pasteurizados são as das espécies Saccharomyces cerevisae, 

Rhodoturula e Zygosaccharomyces (KIMBALL, 1991 ). 

Os bolores, por sua vez, não apresentam muitas exigências em relação a 

nutrientes, atividade de água,  temperatura e acidez  para seu crescimento, podendo se 

proliferar em  temperaturas de até 60oC e pH próximos de zero. Os mais comuns 

encontrados em suco de laranja pasteurizado são Aureobasidium pullulans e Penicilium, 
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espécies estas que não causam danos consideráveis ao produto e nem  ao consumidor. 

Existem, porém, alguns fungos termoresistentes , como os do gênero Byssochlamys, que 

podem vir a deteriorar o produto (KIMBALL, 1991; CORRÊA NETO & FARIA,   

1999), mas que, segundo GRAUMLICH et al 1986, não devem crescer em embalagens 

que contenham baixo teor de oxigênio. 

 

A presença da enzima pectinesterase (PE) (ou metil esterase) em sucos cítricos é 

a causa de um dos maiores problemas estudados em tecnologia de alimentos 

(CHAMARRO et al, 1991). 

A princípio é importante conhecermos as partes que compõe a laranja, que são 

basicamente: flavedo, a parte externa colorida da casca, albedo, a porção branca 

esponjosa da laranja, sementes e pequenos sacos, formados por membranas onde se 

localiza o suco. A Figura 2.1 mostra um corte de laranja, sua composição e produtos que 

podem ser obtidos a partir da fruta. 

 

 

         FONTE: ABECITRUS, 1999. 

FIGURA 2.1:  Corte da laranja. Composição da fruta e principais produtos que 

podem ser obtidos a partir dela. 

ALBEDO 

SACOS de SUCO 
Açúcares, ácidos, lipídeos, 
fenóis, flavonóides, vitaminas 
e minerais 

FLAVEDO 
Óleos essenciais 
e pigmentos 
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ROUSE (1953) estudou a concentração de pectina e a atividade da enzima 

pectinesterase nas diferentes partes da laranja. Segundo este autor, os componentes que 

apresentam maior atividade de PE em base seca e ordem decrescente são: sacos de suco, 

membranas, flavedo, albedo, sementes e suco centrifugado. A pectina por sua vez, 

localiza-se principalmente nas membranas e flavedo. Os sacos de suco e resíduos de 

membranas são os principais componentes da polpa, e portanto é onde aparece a maior 

atividade da pectinesterase e também a maior concentração de pectina. 

A pectina é uma molécula formada pela cadeia de ácidos galacturônicos, 

funciona como um emulsificante, ajudando a manter a suspensão do suco e desta forma 

proporciona sua turbidez (BABYLON, 1998). 

Na extração do suco de laranja, ocorre o rompimento das membranas da casca e 

vesículas (ou sacos de suco), fazendo com que a pectinesterase entre em contato com o 

suco, que contém o substrato pectina e sua atuação é hidrolisar as ligações éster-

metílicas da molécula de pectina, formando ácido péctico e metanol (BABYLON, 1998; 

CHAMARRO et al, 1991; CORRÊA NETO & FARIA, 1999). 

A Figura 2.2 ilustra uma molécula de pectina com três resíduos metil-

esterificados ( em vermelho ) e um que já sofreu a ação da enzima pectinesterase.  

Conforme TOCCHINI et al. (1995) apud CORRÊA NETO & FARIA (1999), a 

pectinesterase agindo sobre as substâncias pécticas do suco de laranja forma complexos 

insolúveis, que se precipitam em virtude da acidez e presença de cátions. Se o conteúdo 

original de pectina for relativamente baixo, os ácidos pécticos precipitam arrastando 

outras matérias coloidais suspensas, responsáveis pela turbidez do suco, caso contrário, 

se o conteúdo de pectina original for elevado, haverá a formação de um gel semi-rígido.      
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             PECTINESTERASE 

  

 

 

 

FONTE: BABYLON, 1998. 

FIGURA 2.2: Atuação da enzima pectinesterase sobre a molécula de pectina 

 

De acordo com VERSTEEG et al (1980), existem múltiplas formas de 

pectinesterase, e estas isoenzimas apresentam diferenças como por exemplo:  em 

relação a atividade em baixos valores de pH e afinidade ao substrato de pectina.  Estas 

diferenças sugerem que cada enzima pode desempenhar um diferente papel no 

fenômeno de perda de turbidez.  

 

 Para se ter uma idéia da complexidade do aroma do suco de laranja, ele é 

composto de 217 substâncias voláteis: diferente álcoois, aldeídos, ésteres, ácidos e 

cetonas. Freqüentemente ocorrem reações entre estas substâncias, que podem originar 

produtos responsáveis por alterações de aroma e sabor, principalmente naqueles 

armazenados sob altas temperaturas (ALBEROLA, 1978). 

De uma forma geral o sabor indesejável do suco de laranja pode ser não só 

proveniente da formação de produtos, como também da variação quantitativa de seus 

Ác. Péctico 
                  +  H+ + CH3OH 

 PECTINA 

H2O 

Ác. Galacturônico 
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componentes. O sabor de vinagre e amanteigado podem ocorrer devido ao crescimento 

de bactérias, como citado anteriormente.     

 

Muitas vezes, devido a esta complexidade de aromas que compõe o suco de 

laranja, é difícil correlacionar dados obtidos das análises físico-químicas à qualidade 

organoléptica do produto, e portanto a análise sensorial do alimento pode ser de grande 

contribuição. Assim, os órgãos do sentido humano são utilizados como instrumentos 

nos testes sensoriais. Dentre outras vantagens, estes “instrumentos” são os únicos 

capazes de determinar a aceitação de um produto por parte dos consumidores  

(TAOUKIS et al, 1997; CARDELLO & CARDELO, 1998). 

MOSHONAS & SHAW (1997) estudaram os efeitos dos tratamentos térmicos 

brando (98oC/11s) e drástico (98oC/37s) no suco de laranja fresco da variedade 

Valência, sobre as características sensoriais gerais e sobre a aceitação do aroma e sabor 

(“flavor”) do suco, através de teste triangular e teste de escala hedônica de 9 pontos 

respectivamente. Os painéis sensoriais detectaram diferenças entre o suco fresco não 

pasteurizado e o suco pasteurizado com maior tempo de retenção. A análise destes dois 

sucos por cromatografia gasosa (“head space”), no entanto, não mostrou diferenças 

qualitativa ou quantitativa significativas. 

 

 2.2 A laranja Pêra 

 

A laranja da variedade  Pêra é uma das mais utilizadas na fabricação de suco de 

laranja no Estado de São Paulo É uma laranja que se destina ao mercado interno e 

externo e a fabricação de suco. Tem uma forma quase esférica e possui 3 ou 4 sementes. 

Seu peso médio é de 145 g, sendo 52 g de suco. Apresenta uma casca fina a média e de 
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cor alaranjada. Sua polpa é  firme e de cor laranja vivo. Apresenta em média valores de 

0,95% de acidez titulável (expressa como ácido cítrico) e 11,9 °Brix (sólidos solúveis 

ou % de açúcar, em se tratando de suco de laranja) . A literatura apresenta divergências 

quanto ao valor de “ratio” da laranja Pêra, uma apresenta um valor médio de 12,5 

enquanto outra apresenta uma faixa que vai de 12,94 a 20,75 (DE NEGRI 1999;  

DONADIO, 1999). 

O “ratio” é a relação entre os açucares e os ácidos orgânicos da fruta 

(°Brix/acidez) . Os produtores acompanham o índice de maturação da fruta, até que ele 

atinja o “ratio” desejado. O processamento pode começar com uma faixa entre 12 e 13, 

mas a preferida pelas indústrias é a que fica entre 15 e 18 (DONADIO, 1999). 

 

O suco de laranja pasteurizado encontrado no mercado é um suco composto de 

diferentes variedades de laranja. Na determinação de seus padrões de identidade e 

qualidade é enquadrado como "suco de laranja", que é definido como: "bebida não 

fermentada e não diluída, obtida da parte comestível da laranja (Citrus sinensis) , 

através de processo tecnológico adequado". Dentre outras características deve 

apresentar um teor de sólidos solúveis em °Brix de no mínimo 10,5 e a relação de 

sólidos solúveis em °Brix /acidez em g/100g de ácido cítrico anidro mínima de 7,0 

(BRASIL, 2000). 

 

2.3 Parâmetros de tempo-temperatura definidos para a pasteurização 

  

Está claro que a pasteurização é um processo muito importante para suco de 

laranja comercializado, mas que temperatura e tempo de retenção devem ser utilizados 

neste processo a fim de se obter um produto “minimamente processado” ? 
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A princípio é importante lembrar que a legislação vigente no Brasil não 

estabelece limites microbiológicos para suco de laranja pasteurizado , mas atualmente 

existe uma Consulta Pública a ser estudada e adotada que já apresenta critérios e 

padrões microbiológicos para "sucos pasteurizados e refrigerados" e estabelece um 

limite máximo de 5*102 Bolores e Leveduras por mL (BRASIL, 1999). O nível de 

tratamento térmico do suco de laranja é estabelecido utilizando a pectinesterase como 

parâmetro, que é mais termoresistente que os microrganismos (VERSTEEG et al, 1980). 

Segundo estudo realizado por ROUSE & ATKINS (1952), a enzima 

pectinesterase foi totalmente inativada  quando o suco da laranja da espécie 

“Pineapple”, com 5% de polpa, e pH  4,1 , foi submetido a tratamentos de 96oC por 3 

segundos ou 93,5oC por  5 segundos ou  90,5oC por 15 segundos ou  88oC por 120 

segundos. Para sucos com 10% de polpa, e pH = 4,1 , submetidos as mesmas 

temperaturas, foram encontrados tempos de retenção de 10, 30, 60 e 120 segundos  

respectivamente para a inativação completa da enzima. Para a temperatura de 85oC e 

tempo de retenção de 120 segundos, 98,5% da enzima foi inativada, no suco com 5% de 

polpa e 97,6% no suco com 10% de polpa. Para inativação completa da atividade da 

pectinesterase em suco de laranja da espécie “Hamlin”, os autores sugerem aquecimento 

de 48 segundos e temperatura variando de acordo com o pH do suco: 93,5oC para pH 

3,2, 99oC para pH 3,8 e 4,2. Para o mesmo tempo de retenção, total inativação é 

conseguida para suco da espécie “Pineaple” pH 3,2 e 3,8 a temperatura de 96oC e pH 

4,2 a temperatura de  99oC. 

De acordo com ROTHSCHILD  et al. (1975), 100% de inativação da enzima 

implica em uma atividade de pectinesterase residual menor do que 1x10-4 PEU por 

grama de amostra, que pode ser obtida com um tratamento à temperatura de 850C por 45 

segundos. 
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EAGERMAN & ROUSE (1976) notaram que tratamento com tempo de retenção 

de 1 minuto à  temperatura entre 87,5 e 90oC (de acordo com a variedade da laranja)  

foram suficientes para  reduzir a atividade enzimática em dois ciclos logarítmicos e 

obter uma atividade de pectinesterase da ordem de 10-4 PEU/oBrix ou, como eles 

sugeriram, atingir a estabilidade comercial.  

VERSTEEG et al (1980) estudaram a inativação das diferentes formas de 

pectinesterase e determinaram um tratamento térmico de 90oC por 48 segundos, para o 

suco de laranja, afim de obter 99% de inativação da pectinesterase de molécula  de 

maior peso molecular e  maior estabilidade térmica. 

WICKER & TEMELLI (1988) obtiveram uma redução de 96% na atividade de 

pectinesterase em polpa de suco de laranja, quando submetida à 80oC por 19 segundos, 

e segundo eles, as condições utilizadas industrialmente são 101oC e 33 segundos.  

Para FELLERS & CARTER (1993), um processamento sob temperatura de 82oC 

por 2 segundos resultou em 90% de redução na atividade da pectinesterase. Os autores 

sugeriram a temperatura de 91oC por um segundo como tratamento térmico mínimo que 

garanta a redução de microrganismos a nível de esterilização comercial e reduza 97% da 

atividade da pectinesterase. 

Segundo KIM et al. (1999), a atividade pectinesterase foi 90% reduzida quando 

o suco foi submetido a uma temperatura  de  80oC por 33,27 segundos, ou 85oC por 

26,08 segundos, ou ainda à uma temperatura de 90oC por 17,85 segundos, em processo 

contínuo de pasteurização utilizando trocador de calor de placas. 
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2.4 Embalagem para  suco de laranja  

 

Estudo realizado por ALVES & GARCIA (1993) aponta que até 1991 

praticamente inexistia no Brasil sucos de frutas refrigerados prontos para beber. 

Segundo PASTORE (1996) ocorreu uma explosão, com respeito ao aparecimento de 

“carrinhos refrigerados em forma de laranja que vendem suco em garrafa de plástico”. 

Atualmente, o suco de laranja refrigerado pronto para beber, é encontrado no mercado 

principalmente em embalagens cartonadas. Estes podem ser natural fresco,  natural 

pasteurizado, ou ainda um suco reconstituído do concentrado. É possível encontrar 

ainda suco processado termicamente, em embalagem cartonada, armazenado a 

temperatura ambiente. 

Suco natural refrigerado fresco ou pasteurizado é também encontrado no 

mercado, em garrafas plásticas. Em alguns lugares  o suco é extraído e embalado na 

hora para o consumidor. 

Dentre as embalagens plásticas, a garrafa de polietileno de alta densidade 

(PEAD) é  utilizada no Brasil para este tipo de produto. Segundo ALVES & GARCIA 

(1993), este material é responsável por uma vida útil muito reduzida do produto, uma 

vez que possue grande permeabilidade a gases. 

A utilização de garrafa de PET (polietileno tereftalato) como embalagem para 

suco de laranja tem sido objeto de pesquisa de FARIA (1999). Este pesquisador acredita 

que a garrafa de PET apresenta muitas vantagens em relação a garrafa de vidro e de 

PEAD (polietileno de alta densidade ), como por exemplo: é inerte, tem boa resistência 

aos impactos,  tem flexibilidade no que diz respeito ao formato,  tamanho e cor, pode 

ser mantida fechada e possui excelentes propriedades ópticas como a transparência e  o 

brilho. 
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ALVES  & GARCIA (1993) apresentam as vantagens das embalagens metálicas 

em geral: impermeáveis a gases e vapor, evitam a incidência da luz, resistem a 

tratamentos térmicos ( quando submetidos a estes) e são litografadas possibilitando 

excelente qualidade gráfica, que compensa a não visualização do produto.  

O suco de laranja armazenado em lata, ainda é novidade no Brasil. Segundo 

trabalho realizado por SHIGEOKA (1999), atualmente existe um grande interesse na 

utilização de latas de alumínio, já que esta apresenta uma série de vantagens como 

economia de espaço e de energia, redução no custo do transporte, maior giro de estoque 

e maior proteção ao meio ambiente.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Matéria-prima 

 

 As laranjas utilizadas no processamento do suco foram da variedade Pêra             

( Citrus sinensis (L.) Osbeck ),  que foram obtidas no CEAGESP ( Companhia  de 

Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo ) no período de junho de 1999 a 

fevereiro de 2000.  Para cada ensaio foram utilizadas três caixas de 20,8 kg cada uma, 

podendo conter de 10 a 15 dúzias de laranja (de acordo com o seu tamanho), totalizando 

cerca de 62 kg da fruta. 

 

 3.2 Equipamentos 

 

 3.2.1 Trocador de calor tipo placas (ver Figura 3.1): 

FIGURA 3.1: Pasteurizador de laboratório, marca ARMFIELD, modelo FT43A  
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Pasteurizador de laboratório, marca ARMFIELD, modelo FT43A fornecido com os 

seguintes componentes e acessórios: 

  Unidade processadora de pasteurização 

  Console de controle 

  Tanque de alimentação de 4 litros 

  Bandeja de polietileno 

  Dois tubos de retenção 

  Registrador controlador de temperatura 

  Circulador de água gelada 

  “Data logger” procedência ARMFIELD, modelo FT43A-90IFD 

  Transformadores 10 A 

 

A Unidade Processadora de Pasteurização possui as seguintes especificações 

básicas: 

ü Vazão do processo: variável desde 0 a 30 litros/hora. 

ü Tubos de retenção:  15 s a 20 L/h   e    45 s a 20 L/h 

ü Temperatura: qualquer temperatura entre a ambiente e 90ºC 

ü  Limite de viscosidade do fluido: 2 mPa.s 

ü Bomba de alimentação: peristáltica, velocidade variável, construção higiênica 

ü Sistema de aquecimento: bomba centrífuga de circulação de água quente 

aquecida por uma resistência elétrica 1,5 kW imersa em um tanque de água. A 

vazão de água quente é variável até 1,2 L/min usando a válvula de agulha do 

rotâmetro. 

ü Válvula de desvio: de aço inoxidável, do tipo três vias solenóide 
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ü Controlador de temperatura: microprocessador com ação P+I+D para o 

aquecedor de água, faixa de 0 a 100 ºC. 

ü Sensores de temperatura: seis sensores semi-condutores, providos de poço de 

aço inoxidável para uso em nove possíveis pontos de medição. 

ü Tanque de alimentação: de vidro de 4 litros de capacidade. 

 

A Figura 3.2 mostra o diagrama esquemático da utilização do trocador de calor 

como pasteurizador com o monitoramento da temperatura on-line: 

 

FIGURA 3.2:  Desenho esquemático do trocador de calor ARMFIELD FT 43-A, 

sendo utilizado como pasteurizador, com indicação dos pontos de 

medição da temperatura e sistema de controle. 

 

  As seções de aquecimento, resfriamento e regeneração aparecem na forma de 

trocadores de placas e são incorporados em um único pedestal, como mostram as 

Figuras 3.3 e 3.4 a seguir. 
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FIGURA 3.3: Desenho ilustrando a montagem do trocador de calor ARMFIELD 

FT 43 A, no processo de pasteurização com instalação do tubo de 

retenção de 15 segundos. 

 

 As Figuras 3.3 e 3.4 mostram a unidade dotada do tubo de retenção de 15 

segundos e 45 segundos respectivamente. Estes tempos são estimados para uma vazão 

de produto de 20 litros/hora (aproximadamente a marca 8 na variável speed dial) 

Variando a vazão, este tempo de retenção pode ser modificado como requerido. Para 

tempo de retenção de 15 segundos o tubo com volume de 75,8 cm3 deve ser utilizado, 

enquanto que para tempo de retenção de 45 segundos, o tubo com volume de 240,0 cm3 

deve ser instalado. 
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FIGURA 3.4: Desenho ilustrando a montagem do trocador de calor ARMFIELD 

FT 43 A, no processo de pasteurização com instalação do tubo de 

retenção de 45 segundos. 

 

O Sistema de Circulação de Água Quente é composto pelos seguintes 

componentes (ver Figura 3.5): 

 

ü Tanque de água quente    (12) 

ü Elemento de aquecimento   (  9) 

ü Termostato     (14) 

ü Sensores de nível ( alto e baixo)   (13) 

ü Válvula solenóide    (16) 

ü Bomba de circulação    (15) 
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FIGURA 3.5: Desenho ilustrando o sistema de circulação de água quente do 

trocador de calor ARMFIELD FT 43 A. 

 

Os sensores de nível do tanque são utilizados com a intenção de proteger o 

elemento de aquecimento. Se por alguma razão o nível cair a um nível inferior ao do 

marcador, o elemento de aquecimento se desliga e não voltará a funcionar até que o 

nível seja recuperado com a adição de água. Este sistema é capaz de aquecer água a 

uma temperatura superior a 95°C. A bomba de circulação é do tipo centrifuga 

acoplada magneticamente de modo que quando o circuito de aquecimento está em 

operação, a bomba opera continuamente e a vazão requerida é controlada pela 

válvula tipo agulha do medidor de vazão (F2) (ver Figura 3.3 ou 3.4). 

 

O Console de Controle apresenta as seguintes características (ver Figura 3.6): 

 

ü Leitura digital de temperatura (11): apresenta uma das seis temperaturas 

medidas, pré-selecionada pelo seletor, localizado logo abaixo deste. 
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ü Controlador de temperatura (10): indica e controla continuamente a temperatura 

de pasteurização pré estabelecida pelo processo através da variável PV setting 

(variável de processo). 

 

FIGURA 3.6: Desenho ilustrando o console de controle do trocador de calor 

ARMFIELD FT 43 A. 

 

A temperatura de pasteurização é controlada pelo elemento de aquecimento . O 

controlador é pré programado pelo fabricante para dar uma ação de controle correta. 

Esta unidade também controla a válvula de três vias, que desvia o fluido sub-

processado (que não atinge a temperatura requerida para a pasteurização) de volta 

para o tanque de alimentação. O set point para esta operação é chamado de alarme 

(AL). 

Os interruptores  (24), (18) e (19) acionam respectivamente suprimento de 

energia ao equipamento, a bomba peristáltica e o circuito de aquecimento. A vazão da 

bomba de alimentação é ajustada através do dial graduado speed drive (20). 

O console de controle é provido de fusíveis (21) e (22) e (23) para proteção  do 

controlador de temperatura, bomba de alimentação e circuito de aquecimento, 

respectivamente. 
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A Unidade de Circulação de Água Gelada é composta por um reservatório, 

bomba de circulação de água e de um trocador de calor, onde a água é resfriada 

mediante gás refrigerante Freon.  

 A saída de água da unidade de resfriamento a temperatura desejada para o 

processo é conectada por uma mangueira e grampos adequados, à entrada do módulo do 

processo (17) (ver Figura 3.5). A água fria, que retorna  da seção de resfriamento do 

trocador de calor é conectada à entrada do refrigerador, constituindo assim um sistema 

fechado. 

3.2.2 Máquina extratora de suco, marca FMC FRESH, com capacidade de 

processo de 20 frutas por minuto (ver Figura 3.7). 

Seu princípio de extração permite a separação da casca e das partes internas da 

laranja, de forma que o  óleo essencial da casca não se mistura ao suco. 

  

FIGURA 3.7:  Extratora de suco  marca FMC FRESH 
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3.2.3 pH Stat, marca RADIOMETER, modelo PHM - 290 com auto bureta 

ABU 901 (ver Figura 3.8). 

FIGURA 3.8:  Ilustração do pH Stat com autobureta 

 

3.2.4   Refratômetro, marca CARLZEISSJENA, modelo I, precisão 0,1ºBrix. 

3.2.5 Estufa, marca FABBE, modelo 119, 110V, 1200W. 

3.2.6  Estufa a vácuo, marca WC HERAEUS GMBH HANAU, modelo 

RVL 500, 220V. 

3.2.7 Bomba a vácuo, marca GENERAL ELETRIC, modelo 5KC42JGIEX,                       

motor A.C., 1725 rpm, 115/230 V. 

3.2.8 Centrífuga, marca TOMINAGA, modelo TD - 65. 

3.2.9  Refrigerador doméstico. 

3.2.10 Balança digital, marca MICRONAL, modelo B-6000, precisão 0,1g, 

110V, 60 Hz. 

3.2.11  Balança analítica, marca CHYO, modelo JK 200, precisão 0,0001g, 

220V, 60 Hz. 

3.2.12 Recravadeira elétrica, marca WISCONSIN ALUMINUM FOUNDRY 

CO., INC., modelo El-12253. 
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3.2.13 Autoclave , marca FABBE, MODELO 103, 2500 W, 220V. 

3.2.14 Estufa bacteriológica, marca PRECISION SCIENTIFIC CO, 115 V,  

150 W. 

3.2.15 Contador de Colônias digital, marca PHOENIX, modelo CP 600, 

110/220V. 

3.2.16 Vidraria comum de laboratório. 

 

3.3. Reagentes 

 
3.3.1 Solução de hidróxido de sódio 1 N. 

3.3.2 Solução de hidróxido de sódio 0,1 N. 

3.3.3 Solução de hidróxido de sódio 0,01 N. 

3.3.4 Solução de hidróxido de sódio 0,001 N.  

3.3.5 Cloreto de sódio padrão analítico (p.a.). 

3.3.6 Pectina Cítrica, procedência SIGMA, P-9436 com grau de 

metoxilação de 67%. 

3.3.7 Solução tampão pH 4,00 ± 0,01, procedência MERCK. 

3.3.8 Solução tampão pH 7,00±0,01, procedência MERCK. 

3.3.9 Solução tampão pH 10,00±0,01, procedência MERCK. 

3.3.10 Cloreto de cálcio anidro para dessecador. 

3.3.11 Fosfato monopotássico padrão analítico (p.a.). 

3.3.12 Solução de ácido tartárico a 10% p/v. 

3.3.13 Orange serum agar, procedência OXOID, CM 657. 

3.3.14 Potato dextrose agar, procedência OXOID, CM 139.  

3.3.15 Nitrogênio líquido para adicionar ao suco na recravação da lata 
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3.4 Embalagem 

 

 Na primeira etapa do projeto (jun./nov.1999) o suco de laranja foi embalado em 

garrafas de PEAD (polietileno de alta densidade) de capacidade de 300 mL. 

 Na segunda etapa do projeto (nov.1999/fev.2000) o suco de laranja foi embalado 

em latas de alumínio fornecidas pela LATASA de capacidade de 355 mL e  constituídas 

de duas peças, o corpo da lata e a tampa. A lata confeccionada em liga 3104-H19 com 

revestimento interno em epoxi modificado e a tampa confeccionada em liga 5182-H19. 

A liga 3104-H19 é uma liga  alumínio-manganês e portanto apresenta melhores 

propriedades mecânicas que o alumínio puro, dutilidade ligeiramente diminuída e boa 

resistência a corrosão. A liga 5182-H19 é uma liga alumínio magnésio e é a que 

apresenta melhores propriedades mecânicas e também é resistente a corrosão e 

dutilidade (GOMES & BRESCIANI FILHO, 1977). 

 

3.5 Parte experimental 

 

3.5.1 Dimensionamento do trocador para utilização com suco de laranja natural 

 

 O  dimensionamento do arranjo de placas adequado para as condições desejadas 

para a pasteurização do suco de laranja foi realizado através de simulação da 

transferência de calor no programa desenvolvido em linguagem VISUAL BASIC versão 

4.0, a partir da relação empírica obtida do desempenho térmico do trocador com água 

destilada e das propriedades termofísicas do suco de laranja obtidas na bibliografia 

(PEACOCK, 1995; MARQUES & TADINI, 1999). 
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Os arranjos de placas necessários para atingir as temperaturas de pasteurização 

(82,5; 85,0 e 87,0 °C) pré-estabelecidas para o projeto estão apresentados nas Figuras  

3.9 e 3.10. 

Cópias das telas do programa VISUAL BASIC para o dimensionamento do 

trocador e a listagem do programa, ambas desenvolvidas no Laboratório de Engenharia 

de Alimentos do Departamento de Engenharia Química da EPUSP, estão apresentadas 

no Anexo I (MATHIAS &TADINI, 1998; MARQUES & TADINI, 1999). 
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FIGURA 3.9: Arranjo de placas necessário para atingir as temperaturas de 82,5 e 85,0 °C  
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FIGURA 3.9: Arranjo de placas necessário para atingir as temperaturas de 82,5 e 85,0 °C  
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FIGURA 3.10:  Arranjo de placas necessário para atingir a temperatura de 87,0 °C 
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3.5.2 Fluxograma de Processo 

 

 

 

  LARANJAS   

     

     

  SELEÇÃO E LAVAGEM   

     

     

  EXTRAÇÃO   

     

     

  SUCO DE LARANJA 

NATURAL 

         AMOSTRAGEM  

     

     

  PASTEURIZAÇÃO 

TEMPERATURA /  TEMPO  

  

     

     

  ACONDICIONAMENTO   

     

     

  SUCO DE LARANJA 

PASTEURIZADO E 

REFRIGERADO  

“PRONTO PARA BEBER” 

         AMOSTRAGEM    

 

 

 

 



 31 

3.5.3 Descrição do Processo 

 

 As laranjas foram adquiridas  um dia antes de seu processamento e sua seleção e 

lavagem foram realizadas previamente ao início do ensaio. A lavagem foi realizada 

utilizando apenas água, a fim de retirar alguma sujeira ou inseto aderido a casca. 

Segundo HATCHER et al (1992), a lavagem das frutas pode reduzir até 90% o número 

de microorganismos presentes. 

A extração do suco foi realizada em uma máquina extratora FMC fresh e o suco 

foi parte reservado para amostragem do suco natural não pasteurizado e parte conduzido 

diretamente para o tanque de alimentação do pasteurizador. 

Como citado anteriormente, o processo de pasteurização foi conduzido em um 

trocador de calor de placas de bancada, marca ARMFIELD FT43A.  

As temperaturas de projeto estabelecidas foram 82,5oC, 85,0oC e 87,5oC. Para  

cada temperatura foram estabelecidos os seguintes tempos de retenção: 11,09, 12,29, 

13,87, 15,82, 18,49, 35,13, 43,91, 50,09 e 58,55 segundos. O trocador de calor é 

provido de dois tubos de retenção, 0,078 L e 0,24 L, de modo que  para cada ensaio, um 

ou outro foi acoplado ao trocador com o objetivo de atingir o tempo de retenção 

preestabelecido. 

Os sucos de laranja natural pasteurizado e natural não processado foram 

acondicionados em garrafas de PEAD ou latas de alumínio. As embalagens foram 

previamente lavadas com água destilada. 

No acondicionamento as latas de alumínio  foram preenchidas com suco até 

restar apenas cerca de 1 cm para completar sua capacidade total. Cada lata recebeu uma 

gota de nitrogênio líquido, foi tampada e recravada. A adição do nitrogênio líquido é 
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recomendada no enchimento da lata para conferir resistência mecânica no manuseio e 

distribuição. 

 

3.6 Matriz de Ensaios 

 

Os ensaios foram constituídos de uma matriz de três variáveis: temperatura de 

pasteurização a 3 níveis (82,5oC; 85,0oC e 87,0oC); tempo de retenção a 9 níveis (11,09, 

12,29, 13,87, 15,82, 18,49, 35,13, 43,91, 50,09, 58,55 s) totalizando 54 diferentes 

tratamentos térmicos e  tipo de embalagem (garrafa PEAD e lata de alumínio). 

Os ensaios foram realizados semanalmente, intercalando os ensaios 

denominados “completo” e os ensaios denominados “sem microbiologia”.  

Nos ensaios denominados completos as amostras foram  analisadas quanto suas 

propriedades físico-químicas , atividade da enzima pectinesterase e  microbiologia. 

Nos ensaios denominados “sem microbiologia” foram realizadas apenas análises 

físico-químicas e análise da atividade da pectinesterase. 

 Foram também realizadas análises sensoriais para avaliação dos atributos de 

aparência, aroma e sabor de amostras coletadas de três ensaios , cada um destes ensaios 

foi conduzido a uma das temperaturas estabelecidas. Para o teste de Aceitação Global 

foram utilizadas amostras do último e mais severo (87°C/58,55s) tratamento térmico. 

 

3.7 Amostragem 

 

Para os ensaios denominados “completos” as amostras foram coletadas e 

armazenadas em geladeira para a realização das análises microbiológicas e fisico-

químicas. Foram coletadas 8 amostras de suco para cada condição de temperatura-
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tempo de processo, de forma a possibilitarem a análise do suco semanalmente, em 

duplicata, no 1o,8o,15o e 21o dia de armazenamento. Também foram coletadas amostras 

em 2 tubos de vidro com tampa de capacidade  10 mL para cada condição de suco , que 

logo após a coleta foram imersos em um banho de gelo e em seguida armazenados no 

congelador. Estas amostras foram utilizadas para as análises de atividade da enzima 

pectinesterase. 

Para os ensaios denominados “sem microbiologia” foram coletadas apenas duas 

amostras para cada condição de suco,  para realização das análises fisico-químicas da 1a 

semana,  em duplicata, e também 2 tubos para realização das análises da atividade da 

enzima (utilizando o mesmo procedimento de amostragem do ensaio completo). As 

Figuras 3.11 e 3.12 ilustram respectivamente  a amostragem para o ensaio “completo” e 

ensaio “sem microbiologia”. 

 

Tratamento Análises 1o dia 8o dia 15o dia 21o dia 

Não 

Processado 

    

Temperatura = 

82,5oC 

Tempo = 11,09s 

    

Temperatura = 

82,5oC 

Tempo = 12,29s 

    

Temperatura = 

82,5oC 

Tempo = 13,87s 

    

FIGURA 3.11:  Exemplo de amostragem para um ensaio “completo”, com                                                                                                                                        

temperatura de pasteurização requerida T = 82,5oC e tempos de 

retenção de 11,09, 12,29 e 13,87 segundos.  
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Tratamento Análises 1o dia 

 
Não processado 

 

 

Temperatura = 82,5oC 

 Tempo = 35,13s 

 

 

Temperatura = 82,5oC 

Tempo = 43,91s 

 

 

Temperatura = 82,5oC 

Tempo = 50,09s 

 

 

FIGURA 3.12:  Exemplo de amostragem para um ensaio “sem microbiologia”, com      

temperatura de pasteurização requerida T = 82,5oC e tempos de 

retenção de 35,13, 43,91 e 50,09 segundos. 

 

Para realização da análise sensorial de avaliação dos atributos de aparência, 

aroma e sabor foram amostrados aproximadamente 2 litros de suco para cada condição 

de temperatura-tempo de retenção e 2 litros de suco não processado. Para o teste de 

Aceitação Global foram amostrados 4 litros de suco pasteurizado e 4 litros de suco não 

processado.  

 

3.8 Análises 

 

3.8.1 Análises fisico-químicas 

 

- pH : Medido em pH-Stat Radiometer modelo  PHM-290. 
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- Acidez titulável: Realizado conforme o método da AOAC, conduzido no pH-Stat até   

atingir pH de 8,2 (referente ao pH de mudança de coloração do indicador 

fenolftaleína) (AOAC, 1995). 

- oBrix: Medido em refratômetro marca Carlzeiss Jena (711849), com correções de 

acidez e temperatura (KIMBALL, 1991). 

- Sólidos totais: Segundo método da AOAC (1995). 

- Sólidos insolúveis em água: Segundo método da AOAC (1995). 

- Determinação do teor de polpa: Segundo método descrito por Kimball (1991). 

 

3.8.2 Análise da atividade da enzima pectinesterase 

 

Foi conduzida conforme ROUSE & ATKINS (1953), utilizando o pH-Stat da 

Radiometer modelo PHM - 290. A reação da amostra foi feita utilizando substrato 

Pectina Cítrica (Sigma P-9436 com grau de metoxilação de 67%) e conduzida a pH 7,5 

e temperatura de 30oC , condições de máxima atividade da enzima pectinesterase. 

 

3.8.3 Análises microbiológicas 

 

O diluente tamponado de fosfato foi utilizado na preparação das amostras, 

segundo método proposto pela APHA (1992). 

- Contagem total de bactérias mesofílicas através do método de contagem de 

placas padrão: Realizada em duplicata de acordo com a metodologia proposta pela 

APHA, utilizando-se Orange Serum Ágar como meio de cultura e incubando-se a 

amostra em estufa a 35oC por 48 horas (APHA,1992; FELLERS, 1988). 
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- Contagem de leveduras e bolores: Realizada em duplicata, de acordo com a 

metodologia proposta pela APHA, utilizando-se Potato Dextrose Ágar como meio 

de cultura, incubando-se a amostra a temperatura ambiente por 5 dias (APHA, 

1992). A Figura 3.13 ilustra o procedimento das diluições  que foram preparadas 

para cada amostra  e a Figura 3.14 mostra um procedimento de diluição da amostra. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 FIGURA 3.13:  Representação esquemática das diluições das amostras. 

 

FIGURA 3.14:  Procedimento de diluição da amostra. 
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3.8.4 Análise sensorial 

  

 As amostras de sucos de laranja foram avaliadas no Laboratório de Análise 

Sensorial do Instituto Adolfo Lutz.  

No Laboratório de Análise Sensorial, as amostras foram conservadas em 

refrigerador (T~7oC) e avaliadas no 1o dia de armazenamento. A repetição da análise 

sensorial foi realizada  no 2o dia de armazenamento. 

Inicialmente, os provadores foram pré-recrutados e selecionados em função do 

interesse, disponibilidade, capacidade em reconhecer e ordenar em escala a intensidade 

de gostos básicos (doce, salgado, ácido/azedo e amargo) e habilidades em discriminar 

diferenças de concentração de sabores amargo e ácido/azedo em suco de laranja, através 

de teste de ordenação. 

A Análise Descritiva Quantitativa (STONE & SIDEL, 1993) iniciou-se com o 

levantamento dos termos descritivos para suco de laranja, utilizando-se o método de 

rede de Kelly – “Kelly′s repertory grid method” (MOSKOWITTZ, 1983). Neste 

método, as amostras codificadas com algarismos de 3 dígitos foram oferecidas aos pares 

aos provadores para que eles definissem termos descritivos que melhor descrevessem as 

similaridades e diferenças entre as amostras com relação aos  atributos de aparência, 

aroma e sabor . Em seguida, os provadores reunidos em grupo, com a supervisão de um 

líder reportaram os termos gerados individualmente, listando-os em uma ficha onde se 

indicou também o número de vezes que cada termo foi citado pelo painel sensorial. 

Após discussão a equipe sensorial agrupou termos sinônimos e definiu os descritores 

sensoriais que melhor caracterizavam as amostras. 

Com os termos descritores gerados e definidos de forma consensual, foram 

montadas as fichas de avaliação das amostras, onde cada descritor foi associado a uma 
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escala não estruturada de 9 cm, ancorada nos pontos extremos, à esquerda pelo termo 

“pouca”/”fraca” e à direita “muita”/”forte” . A Figura 3.15 ilustra uma ficha  de 

aplicação do teste “ADQ”  para suco de laranja. 

Na avaliação dos atributos de aparência utilizou-se a luz branca do dia e as amostras 

foram avaliadas em tubos de vidro com tampa codificados com algarismos de 3 dígitos, 

colocados casualizados em suporte plástico transparente (Figura 3.16). A presença de 

partículas (células ou bagacinhos) e a viscosidade aparente foram percebidas pelos 

julgadores, mexendo em movimentos circulatórios o suco em béquer, com auxílio de 

colher plástica (Figura 3.17). 

Na avaliação dos atributos de aroma e sabor , as amostras foram servidas em cabines 

individuais climatizadas, iluminadas com lâmpada vermelha, como pode ser observado 

na Figura 3.18. Nesta etapa as amostras foram servidas  em copos plásticos descartáveis  

com tampa, capacidade para 50mL, codificados com algarismos de três dígitos, à 

temperatura de refrigeração (12oC) (ver Figura 3.19). 

O delineamento experimental foi o de Blocos Completos Casualizados, onde para 

cada temperatura, as quatro amostras foram apresentadas ao mesmo tempo e em duas 

repetições (dias consecutivos). Os dados coletados na ADQ foram avaliados pela análise 

de variância ANOVA de dois fatores (amostra e provadores) com interação para cada 

atributo, através do programa do pacote estatístico Statistical Analysis System (SAS), 

v.5. Para a comparação das médias aplicou-se teste de Tukey (p≤0,05). Os resultados 

das médias foram apresentados de forma tabular e gráfica (Perfil Sensorial). 
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NOME: __________________________________________________  
DATA:_____/_____/______ 
 
Por favor prove as quatro amostras de suco de laranja e marque com um traço vertical a 
intensidade de cada atributo. 
 
APARÊNCIA 
 
         Cor Amarela                                |__________________________________________
                                                          Fraca                                                                            forte
 
         Partículas / Células                      |__________________________________________|
                                                          Pouca                                                                          muita
 
         Viscosidade                                 |__________________________________________|
                                                          Pouca                                                                         muita
 
 
AROMA 
 
     Laranja natural                                 |__________________________________________|
                                                             Fraco                                                                        forte
 
      Laranja fermentada                         |__________________________________________|
                                                             Fraco                                                                        forte
 
SABOR  
 
   Laranja natural                                   |__________________________________________|
                                                          Fraco                                                                           forte
 
   Laranja fermentada                            |__________________________________________|
                                                           Fraco                                                                           forte
 
     Ácido / azedo                                   |__________________________________________|
                                                            Fraco                                                                          forte
 
     Amargo                                            |__________________________________________|
                                                            Fraco                                                                          forte
 
    Óleo essencial                                   |__________________________________________|
                                                            Fraco                                                                           forte
    
Comentários: ________________________________________________________________
 
 

Muito Obrigada! 
 

FIGURA 3.15:  Ficha de aplicação do teste “ADQ”  para suco de laranja 
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FIGURA 3.16:  Amostras  em tubos de vidro com tampa codificados com 

algarismos de 3 dígitos, colocados casualizados em suporte plástico 

transparente para avaliação dos atributos de aparência. 

 

 

FIGURA 3.17:  Amostras inseridas em béqueres para a avaliação da viscosidade 

aparente. 
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FIGURA 3.18: Provador fazendo sua avaliação em uma cabine individual 

climatizada, iluminada com lâmpada vermelha. 

 

 

FIGURA 3.19:  Ilustração das amostras como foram servidas aos provadores: em 

copos plásticos descartáveis com tampa de capacidade de 50mL, 

codificados com algarismos de três dígitos. 
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 A amostra de suco de laranja pasteurizado de tratamento térmico mais intenso 

denominado tratamento T12 (T = 87oC, ∆t = 58,55s), juntamente com uma amostra de 

suco pasteurizado marca comercial, foram utilizados no teste de Aceitação Global em 

laboratório. Utilizou-se 50 voluntários não treinados, escolhidos entre os funcionários 

das várias unidades do Instituto Adolfo Lutz, em função do hábito em consumir suco de 

laranja. 

A ficha de aplicação utilizou 3 tipos de escalas (Figura 3.20): Escala Hedônica de 7 

pontos (7 = gostei muito; 1 = desgostei muito); Escala de Intensidade para odor e sabor 

natural de laranja de 5 pontos (5 = muito forte; 1 =  muito fraco;) e Escala de Intenção 

de Compra de 5 pontos (5 = certamente compraria; 1 = certamente não compraria). 

Solicitou-se ainda aos provadores que indicassem o que gostou ou desgostou em cada 

uma das amostras. A Figura 3.20 ilustra a ficha de aplicação do teste de consumidor 

para  avaliação da aceitação global. 

 Os resultados do teste de Aceitação Global foram analisados pela análise de 

variância utilizando-se o programa estatístico para computador SAS v.5, com 

apresentação tabular e gráfica através do Histograma de Barras. 
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NOME: ________________________________________           DATA: ________ 
 
 
        Por favor, prove as amostras de  SUCO  DE  LARANJA  da esquerda para a direita. 
Utilize a escala abaixo para descrever o quanto você gostou ou desgostou das amostras.  
                                                                                               
       (7)  gostei  muito    
       (6)  gostei  moderadamente 
       (5)  gostei  ligeiramente                                      Amostra            Valor 
       (4)  nem  gostei / nem  desgostei                             539               _____  
       (3)  desgostei  ligeiramente                                     723                _____ 
       (2)  desgostei  moderadamente 

(1)  desgostei  muito 
 
Indique o que você gostou e/ou desgostou em cada uma das amostras: 

                                 723                                              539 
              ______________________           ________________________  
              ______________________           ________________________ 
              ______________________            ________________________ 
                                                                                     

Usando agora a escala abaixo, avalie estas amostras quanto à intensidade do aroma 
e/ou sabor de laranja natural:  
 
(5) muito  forte 
(4)  forte                                                          Amostra               Valor 
(3)  regular                                                           539                _____ 
(2)  fraco                                                              723                _____ 
(1)  muito  fraco 

 
       Se estas amostras estivesses à venda a sua atitude frente à compra seria: 
 

(5)  certamente  compraria 
(4)  provavelmente  compraria                                       Amostra        Valor 
(3)  talvez  comprasse / talvez  não  comprasse              539           _____ 
(2)  provavelmente  não  compraria                                723            _____ 
(1)  certamente  não  compraria 

        
       Comentários: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Obrigada! 

 
 

FIGURA 3.20:  Ficha de aplicação do teste de consumidor para a avaliação da 

aceitação global. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Dados gerais do processamento 

 

4.1.1 Rendimento 

 O trabalho foi constituído de 19 processamentos de extração e pasteurização de 

suco de laranja natural e em cada processamento foram empregados três diferentes 

parâmetros de tempo-temperatura para a pasteurização, resultando em 57 diferentes 

tratamentos. Ao todo foram processados cerca da 1200 kg de laranja, que deram origem 

a cerca de 750 L de suco, resultando em um rendimento médio de 0,625 L de suco/ kg 

de laranja. Deste suco foram amostrados cerca de 67 L para análises físico químicas, 

microbiológicas e da enzima pectinesterase, que foram acondicionados em 176 garrafas 

de PEAD, 144 latas de alumínio e 114 tubos de vidro. Para a análise sensorial foram 

amostrados cerca de 28 L de suco. 

 

4.1.2 Caracterização da matéria–prima – suco de laranja natural não processado 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados das análises físico-químicas realizadas nas 

amostras de suco de laranja natural não pasteurizado (matéria-prima utilizada no 

processo de pasteurização) com um dia de armazenamento. 

A análise do teor de polpa começou a ser realizada na segunda etapa do projeto, 

quando percebemos que este podia  apresentar alguma correlação com os demais dados  

e portanto ser um fator importante no resultado final. 
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TABELA 4.1:  Resultados das análises físico-químicas realizadas para o suco de 

laranja natural não pasteurizado 

Ensaio Acidez Brix pH S.I. S.T. Polpa PEU 

 % °  % % % U/mL °Brix 

20/07/99 0,92 10,96 3,7 0,14 11,15 - 0,00054430 

 0,88 10,75 3,7 0,13 10,92 - 0,00060334 

27/07/99 0,58 10,1 3,9 0,24 10,13 - 0,00267736 

 0,57 9,79 3,9 0,14 10,11 - 0,00055993 

03/08/99 0,87 10,25 3,5 0,25 11,62 - 0,00215237 

 0,82 10,14 3,5 0,23 11,65 - 0,00050600 

10/08/99 0,51 10,7 3,9 0,18 10,96 - 0,00024686 

 0,52 10,8 3,9 0,16 11,05 - 0,00030120 

17/08/99 0,9 10,29 3,3 0,21 11,58 - 0,00036944 

 0,86 9,69 3,3 0,2 11,13 - 0,00039455 

14/09/99 0,6 10,21 3,9 0,29 10,36 - 0,0004564 

 0,6 10,31 3,9 0,25 10,63 - 0,0004600 

21/09/99 0,47 10,25 4,1 0,3 11,5 - 0,0005736 

 0,47 10,45 4,1 0,47 11,52 - 0,0006543 

29/09/99 0,52 10,21 4 0,37 11,4 - 0,0003926 

 0,51 10,61 4 0,4 11,82 - 0,0004482 

05/10/99 0,58 10,35 3,8 0,17 10,74 - 0,0003850 

 0,58 10,45 3,8 0,18 10,51 - 0,0003923 

09/11/99 0,55 10,26 3,9 0,47 10,67 13,63 0,0005553 

 0,62 10,08 3,9 0,36 11,26 13,87 0,0005909 

16/11/99 0,37 12,44 4,4 0,37 12,86 14,6 0,0006205 

 0,37 12,44 4,4 0,55 12,77 14,36 0,0006443 

24/11/99 0,75 10,88 3,7 0,36 11,54 12,2 0,0004782 

 0,74 11,08 3,7 0,45 11,2 11,95 0,0005521 

25/11/99 0,88 11,9 3,5 0,45 11,13 15,56 0,0006412 

 0,88 11,7 3,5 0,41 11,77 15,31 0,0006792 

01/12/99 0,72 10,64 3,7 0,44 11,02 12,8 0,0007529 
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Ensaio Acidez Brix pH S.I. S.T. Polpa PEU 

 % °  % % % U/mL °Brix 

02/12/99 0,72 10,64 3,7 0,52 10,98 13,29 0,0006980 

 0,91 12,11 3,5 0,5 12,06 14,32 0,0005403 

 0,87 12,31 3,5 0,47 12,16 14,08 0,0006458 

07/12/99 0,75 12,27 3,6 - - 11,59 - 

 0,73 12,07 3,6 - - 11,11 - 

11/01/00 0,64 11,81 3,9 0,39 12,42 15,37 0,0006524 

 0,69 12,02 3,9 0,6 12,47 12,93 0,0006524 

18/01/00 0,48 12,65 3,9 0,38 12,42 18 0,0004368 

 0,46 12,65 3,9 0,6 12,47 19 0,0004749 

08/02/00 0,44 10,59 4 0,59 11,07 17,32 0,0007908 

 0,44 10,79 4 0,57 11,06 17,56 0,0006995 

Acidez %: acidez titulável expressa em % de ácido cítrico 
° Brix:  valor corrigido pela Temperatura e Acidez 
S.I. %:  % de sólidos insolúveis  
S.T. %:  % de sólidos totais  
PEU: atividade da enzima presente no suco natural não processado, expressa como Unidades/ mL 

de suco °Brix. 
Polpa %: % do teor de polpa 
 

 

 Análises de variância foram realizadas para verificar se houve alteração da 

matéria-prima, quanto suas características físico-químicas ao longo dos processamentos 

ou seja, durante o período de jun./1999 a fev./2000. 

A análise estatística indicou que os valores de acidez expressa como 

porcentagem de ácido cítrico variaram de 0,33 % a 0,94 % . Os resultados  apresentaram  

o  valor  da  grande  média  de   0,65 % ± 0,02 de ácido cítrico . O Quadro 4.1 apresenta 

o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da acidez, indicando que a época do 

processamento  influenciou estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 95 

% , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

Comparando os resultados obtidos para acidez do suco com o valor encontrado 
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na literatura (0,95%) observamos que o valor da literatura eqüivale ao valor máximo 

encontrado (0,94%) (DE NEGRI 1999). 

QUADRO 4.1:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de acidez 

expressa como % de ácido cítrico do suco de laranja natural não 

processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 1,05422 18 0,0585678 139,973 0,0000 

Resíduo 0,00795 19 0,000418421   

TOTAL (corrigido) 1,06217 37    

 

A Figura 4.1 ilustra a média e intervalos a 95 % dos valores obtidos para acidez 

das amostras de suco de laranja natural não processado durante o período do trabalho, 

denotando a variabilidade da matéria-prima. 

 

FIGURA 4.1:  Médias e intervalos a 95 % de confiança obtidos para 

os valores de acidez (% de ácido cítrico) para suco de 

laranja natural não processado, no período entre junho 

de 1999 a fevereiro de 2000.   
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A análise estatística indicou que os valores de °Brix variaram de 9,61 a 12,98 

durante o período dos ensaios. Os resultados obtidos para °Brix apresentaram  o valor 

da grande média de 10,99 ± 0,16. O Quadro 4.2 apresenta o resultado da ANOVA 

aplicada nos resultados de °Brix, indicando que a época do processamento influenciou 

estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 95 %, confirmado pelo teste 

Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.2:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de °Brix do suco 

de laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 29,125 18 1,61805 60,35 0,0000 

Resíduo 0,5094 19 0,0268105   

TOTAL (corrigido) 29,6344 37    

 

O valor médio obtido para o °Brix do suco de laranja da variedade Pêra não 

processado também é inferior ao encontrado em literatura (11,9) para o mesmo tipo de 

suco (DE NEGRI 1999). 

 

A Figura 4.2 ilustra a variação dos valores de °Brix do suco natural não 

processado durante o período de processamento, indicando um ligeiro aumento ao longo 

do tempo, característica esperada devido ao período da safra. 
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FIGURA 4.2:  Médias e intervalos a 95 % de confiança obtidos para 

os valores de °Brix para suco de laranja natural não 

processado, no período entre junho de 1999 a fevereiro 

de 2000.   

 

 Para os valores de pH a análise estatística indicou uma variação de 3,24 a 4,79 

durante o período dos ensaios. Os resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  

de 3,85 ± 0,06. O Quadro 4.3 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados 

de pH, indicando que a época do processamento  influenciou estatisticamente nos 

resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.3:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de pH do suco de 

laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 4,96864 18 0,276036 92,55 0,0000 

Resíduo 0,056667 19 0,00298247   

TOTAL (corrigido) 5,02531 37    
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A Figura 4.3 ilustra a variação do pH do suco de laranja natural não processado 

durante o período de processamento. 

FIGURA 4.3:  Medidas e intervalos a 95% de confiança obtidos para 

os valores de pH do suco de laranja natural não 

processado, no período entre junho de 1999 a 

fevereiro de 2000. 

 

Os valores de sólidos insolúveis dados em porcentagem e avaliados 

estatisticamente variaram de 0,02 % a 0,73 % durante o período dos ensaios. Os 

resultados  apresentaram o valor da grande média de 0,36 % ± 0,01 de sólidos 

insolúveis . O Quadro 4.4 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da 

porcentagem de sólidos insolúveis, indicando que a época do processamento influenciou 

estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste 

Tukey HSD. 
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QUADRO 4.4: Análise de variância aplicada nos valores obtidos de sólidos 

insolúveis do suco de laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 0,661447 17 0,0389087 7,11 0,0001 

Resíduo 0,09845 18 0,00546944   

TOTAL (corrigido) 0,759897 35    

 

A Figura 4.4 ilustra as médias e intervalos a 95% de confiança da % de sólidos 

insolúveis do suco de laranja natural não processado utilizado nos ensaios.  

FIGURA 4.4:  Médias e intervalos a 95% de confiança da % de 

sólidos insolúveis do suco de laranja natural não 

processado utilizado nos ensaios, no período entre 

junho de 1999 a fevereiro de 2000. 
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Observando a Figura 4.4 percebemos nitidamente um acréscimo da % de sólidos 

insolúveis no suco de laranja natural não processado com o passar do período de 

processamento.  

 

A análise estatística indicou que os valores de sólidos totais dados em 

porcentagem variaram de 9,71 % a 12,85 % durante o período dos ensaios. Os 

resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   11,39 % ± 0,20 de sólidos 

totais. O Quadro 4.5 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da 

porcentagem de sólidos totais, indicando que a época do processamento influenciou 

estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste 

Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.5:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de sólidos totais 

do suco de laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 17,2296 17 1,01351 24,90 0,0000 

Resíduo 0,73275 18 0,0407083   

TOTAL (corrigido) 17,9624 35    

 

A Figura 4.5 ilustra as médias e intervalos a 95% de confiança da % de sólidos 

totais do suco de laranja natural não processado utilizado nos ensaios.  

Podemos notar uma pequena tendência no acréscimo da % de sólidos totais com 

o passar do período de processamento. 
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FIGURA 4.5:  Médias e intervalos a 95% de confiança da % de 

sólidos totais do  suco de laranja natural não processado 

utilizado nos ensaios, no período entre junho de 1999 a 

fevereiro de 2000. 

 

A análise estatística indicou que os valores de teor de polpa variaram de  10,11 

% a 19,74 % durante o período dos ensaios. Os resultados  apresentaram  o  valor  da  

grande  média  de 14,44 % ± 0,62 de polpa. O Quadro 4.6 apresenta o resultado da 

ANOVA aplicada nos resultados do teor de polpa, indicando que a época do 

processamento  influenciou estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 95 

% , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.6:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de teor de polpa 

do suco laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 88,3606 9 9,81785 25,24 0,0000 

Resíduo 3,88975 10 0,388975   

TOTAL (corrigido) 92,2504 19    
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A Figura 4.6 ilustra a variação do teor de polpa do suco de laranja natural não 

processado utilizado como matéria-prima no processo. 
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FIGURA 4.6:  Médias e intervalos a 95 % de confiança dos dados obtidos 

para o teor de polpa do suco não processado utilizados nos 

ensaios, no período entre junho de 1999 a fevereiro de 

2000. 

 

Os valores da atividade da enzima pectinesterase presente no suco de laranja 

natural não processado, analisados estatisticamente, variaram de 0,00043 a 0,0025 

unidades de pectinesterase/ mL de suco °Brix durante o período dos ensaios. Os 

resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   0,00065 ± 0,00045 unidades 

de pectinesterase/ mL de suco °Brix. O Quadro 4.7 apresenta o resultado da ANOVA 

aplicada nos resultados da atividade da pestinesterase, indicando que a época do 

processamento não influenciou estatisticamente nos resultados, ao nível de confiança de 

95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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QUADRO 4.7:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de unidades de   

pectinesterase do suco de laranja natural não processado. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Ensaio 3,71485E-6 17 2,1852E-7 1,09 0,4306 

Resíduo 3,62173E-6 18 2,01207E-7   

TOTAL (corrigido) 7,33657E-6 35    

 

A Figura 4.7 ilustra as médias e intervalos a 95% de confiança dos dados obtidos 

de unidades de pectinesterase no suco de laranja natural não processado utilizado nos 

ensaios (denominado de PEUo).  

 

Médias e intervalos a 95% (Tukey HSD)
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FIGURA 4.7:  Médias e intervalos a 95% de confiança das unidades 

de pectinesterase presentes no suco de laranja não 

processado utilizado nos ensaios, no período entre 

junho de 1999 a fevereiro de 2000. 
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De uma forma geral as análises estatísticas dos resultados obtidos para as 

análises físico químicas do suco natural não processado confirmam que ocorreram 

alterações na composição da laranja de acordo com o período do ano e portanto, 

trabalhamos com uma matéria-prima não homogênea, o que é de se esperar no 

processamento de alimentos. 

O grau de maturação das laranjas, assim como a variação da composição do solo 

também podem influenciar estes resultados e mesmo que  as laranjas sejam adquiridas 

do mesmo box do CEAGESP, com certeza as mesmas provém de diferentes pomares e 

até mesmo de diferentes regiões do Estado de São Paulo. 

 Os gráficos de °Brix, sólidos totais e em especial sólidos insolúveis (Figuras 4.2, 

4.5 e 4.4) apresentaram uma perfil interessante, todos apresentam uma tendência de 

aumento do valor com o passar do período. Interessante pois, sendo o valor de sólidos 

totais  aproximadamente igual a soma do valor de °Brix (sólidos solúveis) e sólidos 

insolúveis, estes gráficos mostram uma coerência em relação aos dados obtidos. 

 Os valores obtidos para o teor de polpa foram um pouco superior aos valores de 

sólidos totais o que nos sugere dizer que a polpa é composta de sólidos totais junto a 

uma fração líquida. 

 

4.2 Resumo dos ensaios: 

 

 A Tabela 4.2 apresenta as condições temperatura – tempo de retenção 

empregados durante os ensaios, na pasteurização de suco de laranja, utilizando os 

arranjos ilustrados nas Figuras 3.9 e 3.10. 
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TABELA 4.2: Dados de parâmetros temperatura – tempo de retenção de cada 

ensaio da pasteurização de suco de laranja realizado no trocador de 

calor tipo placas ARMFIELD, FT 43 – A. 

Ensaio T  °C Tempo  s T real  °C Tempo real  s Arranjos Fig n° 

20/07/99 Não processado 0,00 19,70 0,00  

 82,5 11,09 82,12 11,45 3.9 

 82,5 13,87 82,24 13,09 3.9 

 82,5 18,49 82,19 14,93 3.9 

27/07/99 Não processado 0,00 19,20 0,00  

 85,0 11,09 84,26 10,55 3.9 

 85,0 13,87 84,25 13,56 3.9 

 85,0 18,49 84,64 17,97 3.9 

03/08/99 Não processado 0,00 17,00 0,00  

 82,5 35,13 82,21 13,62 3.9 

 82,5 43,91 82,33 15,95 3.9 

 82,5 58,55 82,21 19,43 3.9 

10/08/99 Não processado 0,00 18,10 0,00  

 85,0 35,13 82,93 32,31 3.9 

 85,0 43,91 83,57 42,00 3.9 

 85,0 58,55 84,31 57,16 3.9 

17/08/99 Não processado 0,00 14,80 0,00  

 87,0 43,91 86,93 44,11 3.10 

 87,0 50,09 86,81 48,34 3.10 

 87,0 58,55 86,53 56,13 3.10 

14/09/99 Não processado 0,00 19,70 0,00  

 87,0 13,87 85,17 13,62 3.10 

 87,0 15,82 86,20 15,95 3.10 

 87,0 18,49 86,37 19,43 3.10 

21/09/99 Não processado 0,00 20,6 0,00  

 85,0 12,29 84,63 11,44 3.9 

 85,0 13,87 84,33 12,08 3.9 



 58 

Ensaio T  °C Tempo  s T real  °C Tempo real  s Arranjos Fig n° 

21/09/99 85,0 15,82 84,04 16,21 3.9 

 85,0 21,34 83,78 23,90 3.9 

29/09/99 Não processado 0,00 20,5 0,00  

 82,5 12,29 79,18 13,29 3.9 

 82,5 15,82 81,87 15,55 3.9 

 82,5 18,49 80,71 18,93 3.9 

05/10/99 Não processado 0,00 17,0 0,00  

 82,5 12,29 82,16 11,45 3.9 

 82,5 15,82 82,24 14,93 3.9 

 82,5 13,87 82,14 13,09 3.9 

09/11/99 Não processado  0,00 21,4 0,00  

 82,5 43,91 82,37 42,11 3.9 

 82,5 50,09 82,22 47,93 3.9 

 82,5 58,55 81,97 59,95 3.9 

16/11/99 Não processado 0,00 18,4 0,00  

 82,5 11,09 80,76 11,54 3.9 

 82,5 13,87 81,54 13,28 3.9 

 82,5 18,49 81,42 19,65 3.9 

24/11/99 Não processado 0,00 24,0 0,00  

 82,5 13,87 82,18 11,79 3.9 

 82,5 15,82 82,05 14,95 3.9 

 82,5 18,49 82,18 17,69 3.9 

25/11/99 Não processado 0,00 24,3 0,00  

 85,0 43,91 84,70 36,30 3.9 

 85,0 50,09 84,80 44,48 3.9 

 85,0 58,55 84,44 60,13 3.9 

01/12/99 Não processado 0,00 25,5 0,00  

 87,0 43,91 83,81 39,29 3.10 

 87,0 50,09 83,25 44,38 3.10 

 87,0 58,55 83,75 56,93 3.10 

02/12/99 Não processado 0,00 23,2 0,00  
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Ensaio T  °C Tempo  s T real  °C Tempo real  s Arranjos Fig n° 

02/12/99 85,0 13,87 84,43 12,11 3.9 

 85,0 15,82 84,77 13,98 3.9 

 85,0 18,49 84,17 16,99 3.9 

07/12/99 Não processado 0,00 23,2 0,00  

 87,0 43,91 86,55 38,29 3.10 

 87,0 50,09 86,77 44,79 3.10 

 87,0 58,55 86,55 58,17 3.10 

11/01/00 Não processado 0,00 24,9 0,00  

 87,0 11,09 86,12 9,88 3.10 

 87,0 13,87 86,24 12,87 3.10 

 87,0 18,49 85,55 16,62 3.10 

18/01/00 Não processado 0,00 26.1 0,00  

 85,0 11,09 81,34 8,29 3.9 

 85,0 13,87 83,89 9,48 3.9 

 85,0 18,49 83,92 11,55 3.9 

08/02/00 Não processado 0,00 23,5 0,00  

 87,0 35,13 84,55 23,58 3.10 

 87,0 43,91 85,51 30,95 3.10 

 87,0 50,09 86,06 37,32 3.10 

T: temperatura de pasteurização pré-estabelecida 
Tempo: tempo de retenção pré-estabelecido 
T real: temperatura de pasteurização média real  
Tempo real: tempo de retenção real calculado a partir da medição da vazão mássica 
 
 
 
 
 
 Como exemplo, a Tabela 4.3 mostra os dados obtidos na aquisição, através do 

Data Logger FT 43a-90, já corrigidos,  durante ensaio de pasteurização de suco de 

laranja, utilizando o arranjo de placas ilustrado na Figura 3.9, ou seja, 6 de 1/ 6 de 1 na 

seção de regeneração, com o speed dial na posição 6. 
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TABELA 4.3:  Dados de temperatura adquiridos através do Data Logger FT 43a-

90 e de termômetro calibrado, para o ensaio com suco de laranja, 

na seção de regeneração, com o arranjo de placas 6 de 1/ 6 de 1, 

ilustrado na Figura 3.9. 

Ensaio:  Arranjo: 6 de 1/ 6 de 1   

FT43a-90 Date:  2nd  Dec  1999  

 Suco de laranja Frio Suco de laranja Quente 

Time: Tc2 Tc1 Th1 Th2 

 °C °C °C °C 

2:00:27 PM 63,46396 19,20000 84,77744 40,51348 
2:00:37 PM 63,24484 19,20000 84,69794 40,65310 
2:00:47 PM 63,09544 19,20000 84,12153 40,22609 
2:00:57 PM 62,95600 19,20000 83,68426 39,92826 
2:01:07 PM 62,87632 19,20000 83,60476 39,92844 
2:01:17 PM 62,95600 19,20000 82,80972 39,05372 
2:01:27 PM 62,87632 19,20000 82,87928 39,20296 
2:01:37 PM 63,39424 19,20000 82,80972 38,61548 
2:01:47 PM 63,46396 19,20000 82,66065 38,39669 
2:01:57 PM 63,75280 19,20000 82,44201 37,88921 
2:02:07 PM 63,61336 19,20000 82,44201 38,02865 
2:02:17 PM 63,46396 19,20000 82,94885 38,68489 
2:02:27 PM 63,83248 19,20000 83,90290 39,27042 
2:02:37 PM 63,97192 19,20000 84,12153 39,34961 
2:02:47 PM 63,46396 19,20000 83,75383 39,48987 
2:02:57 PM 63,39424 19,20000 83,97246 39,77822 
2:03:07 PM 63,17512 19,20000 84,12153 40,14641 
2:03:17 PM 63,17512 19,20000 84,12153 40,14641 
2:03:27 PM 63,53368 19,20000 84,34017 40,00649 
2:03:37 PM 63,83248 19,20000 84,55880 39,92632 
2:03:47 PM 63,97192 19,20000 84,84701 40,07509 
2:03:57 PM 63,83248 19,20000 84,34017 39,70769 
2:04:47 PM 63,24484 19,20000 84,26066 40,21582 
2:04:57 PM 63,53368 19,20000 84,69794 40,36426 
2:05:07 PM 63,46396 19,20000 84,62837 40,36441 
2:05:17 PM 63,61336 19,20000 84,26066 39,84730 
2:05:27 PM   63,53368  19,20000 84,47930 40,14562 
2:05:37 PM 63,53368 19,20000 83,60476 39,27108 
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Ensaio:  Arranjo: 6 de 1/ 6 de 1   

FT43a-90 Date:  2nd  Dec  1999  

 Suco de laranja Frio Suco de laranja Quente 

Time: Tc2 Tc1 Th1 Th2 

 °C °C °C °C 

2:05:47 PM 63,53368 19,20000 83,90290 39,56922 
2:05:57 PM 63,75280 19,20000 84,04203 39,48923 
2:06:07 PM 63,39424 19,20000 83,82339 39,62915 
2:06:17 PM 63,68308 19,20000 83,82339 39,34031 
2:06:27 PM 63,39424 19,20000 82,87928 38,68504 
2:06:37 PM 63,53368 19,20000 82,44201 38,10833 
2:06:47 PM 63,61336 19,20000 83,75383 39,34047 
2:06:57 PM 63,53368 19,20000 84,47930 40,14562 
2:07:07 PM 63,46396 19,20000 84,40973 40,14577 
2:07:17 PM 63,31456 19,20000 84,12153 40,00697 
2:07:27 PM 63,31456 19,20000 84,40973 40,29517 
2:07:37 PM 63,31456 19,20000 84,69794 40,58338 
2:07:47 PM 63,46396 19,20000 84,69794 40,43398 
2:07:57 PM 63,83248 19,20000 84,77744 40,14496 
2:08:17 PM 63,31456 19,20000 84,47930 40,36474 
2:08:27 PM 63,02572 19,20000 84,77744 40,95172 
2:08:37 PM 62,87632 19,20000 84,77744 41,10112 
2:08:47 PM 62,95600 19,20000 84,99608 41,24008 

2:08:57 PM 62,87632 19,20000 84,40973 40,73341 
2:09:07 PM 62,80660 19,20000 84,55880 40,95220 

2:09:17 PM 62,95600 19,20000 84,47930 40,72330 
2:09:27 PM 63,31456 19,20000 84,91657 40,80201 
2:09:37 PM 63,31456 19,20000 84,69794 40,58338 

2:09:47 PM 63,31456 19,20000 84,47930 40,36474 
2:09:57 PM 62,80660 19,20000 84,69794 41,09134 

2:10:07 PM 62,58748 19,20000 84,47930 41,09182 
2:10:17 PM 62,43808 19,20000 84,69794 41,45986 
2:10:27 PM 62,36836 19,20000 84,84701 41,67865 

2:10:37 PM 62,51776 19,20000 84,84701 41,52925 
2:10:47 PM 62,95600 19,20000 84,84701 41,09101 

2:10:57 PM 62,73688 19,20000 84,4793 40,94242 
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Ensaio:  Arranjo: 6 de 1/ 6 de 1   

FT43a-90 Date:  2nd  Dec  1999  

 Suco de laranja Frio Suco de laranja Quente 

Time: Tc2 Tc1 Th1 Th2 

 °C °C °C °C 

2:11:07 PM 62,21896 19,20000 84,69794 41,67898 
2:11:17 PM 61,86040 19,20000 84,62837 41,96797 

2:11:27 PM 62,21896 19,20000 84,4793 41,46034 
2:11:37 PM 62,21896 19,20000 83,97246 40,9535 

2:11:47 PM 62,43808 19,20000 83,60476 40,36668 
2:11:57 PM 62,58748 19,20000 83,9029 40,51542 

Média              °C 63,24754 19,20000 84,17435 40,12680 

Desvio padrão °C 0,496629 0 0,678337 0,888533 

 

 Pelos valores obtidos dos desvio padrão para cada temperatura adquirida, 

observa-se a qualidade da aquisição. A temperatura Th1 corresponde a temperatura real 

da pasteurização e esta foi usada como parâmetro para comparação de todos os 

resultados. 

 

4.3 Análises físico-químicas do suco de laranja: 

 

 As análises realizadas para o suco de laranja natural não processado foram 

também realizadas para o suco de laranja natural pasteurizado.   

 A Tabela 4.4 apresenta os valores obtidos nas análises da acidez titulável 

expressa em % de ácido cítrico, ° Brix corrigido pela temperatura e pela acidez, pH, teor 

de sólidos insolúveis, teor de sólidos totais e de polpa. 

 Os dados obtidos para o suco de laranja natural não processado (Tabela 4.1) 

estão repetidos para efeito de comparação com os dados obtidos para o suco natural 

pasteurizado. 
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TABELA 4.4:  Valores médios obtidos nas análises da acidez titulável, ° Brix, pH, 

teor de sólidos insolúveis, teor de sólidos totais e teor de polpa.  

Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

20/07/99 Nat 0,00 19,70 0,00 0,92 10,96 3,73 0,14 11,15 - 

     0,88 10,75 3,66 0,13 10,92 - 

 82,5 11,09 82,12 10,81 0,89 9,76 3,66 0,20 10,09 - 

     0,93 10,16 3,66 0,20 10,06 - 

 82,5 13,87 82,24 14,10 0,86 11,25 3,71 0,24 11,19 - 

     0,86 10,85 3,74 0,22 11,07 - 

 82,5 18,49 82,19 20,35 0,84 11,35 3,69 0,18 11,13 - 

     0,82 11,14 3,76 0,24 11,22 - 

27/07/99 Nat 0,00 19,20 0,00 0,58 10,10 3,86 0,24 10,13 - 

     0,57 9,79 3,86 0,14 10,11 - 

 85,0 11,09 84,26 10,55 0,61 9,90 3,92 0,16 9,74 - 

     0,61 9,70 3,92 0,12 9,73 - 

 85,0 13,87 84,25 13,56 0,64 9,71 3,89 0,20 20,27 - 

     0,64 9,81 3,89 0,16 9,95 - 

 85,0 18,49 84,64 17,97 0,64 9,91 3,86 0,23 9,93 - 

     0,65 9,61 3,86 0,14 10,01 - 

03/08/99 Nat, 0,00 17,00 0,00 0,87 10,25 3,44 0,25 11,62 - 

     0,82 10,14 3,46 0,23 11,65 - 

 82,5 35,13 82,21 32,72 0,78 10,53 3,48 0,26 10,98 - 

     0,79 10,54 3,50 0,20 11,07 - 

 82,5 43,91 82,33 42,41 0,79 10,64 3,47 0,27 11,14 - 

     0,77 10,83 3,47 0,22 11,27 - 

 82,5 58,55 82,21 59,49 0,82 10,34 3,43 0,21 11,54 - 

     0,85 10,25 3,44 0,25 11,52 - 

10/08/99 Nat 0,00 18,10 0,00 0,51 10,70 3,83 0,18 10,96 - 

     0,52 10,80 3,85 0,16 11,05 - 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

10/08/99 85,0 35,13 82,93 32,31 0,49 9,79 3,91 0,24 11,40 - 

 85,0 43,91 83,57 42,00 0,49 10,59 3,90 0,25 11,23 - 

     0,50 9,79 3,87 0,26 11,23 - 

 85,0 58,55 84,31 57,16 0,52 10,50 3,89 0,19 10,88 - 

     0,52 10,60 3,90 0,22 10,82 - 

17/08/99 Nat 0,00 14,80 0,00 0,90 10,29 3,35 0,21 11,58 - 

     0,86 9,69 3,34 0,20 11,13 - 

 87,0 43,91 86,93 44,11 0,84 9,88 3,33 0,22 11,20 - 

     0,84 9,78 3,34 0,20 11,02 - 

 87,0 50,09 86,81 48,34 0,87 9,79 3,31 0,18 11,23 - 

     0,87 9,89 3,31 0,27 11,20 - 

 87,0 58,55 86,53 56,18 0,81 9,78 3,32 0,24 11,16 - 

     0,81 9,88 3,32 0,20 11,14 - 

14/09/99 Nat 0,00 19,70 0,00 0,60 10,21 3,93 0,29 10,36 - 

     0,60 10,31 3,86 0,25 10,63 - 

 87,0 13,87 85,17 13,62 0.58 10,50 3,87 0,23 10,79 - 

     0,61 10,61 3,89 0,15 10,80 - 

 87,0 15,82 86,20 15,95 0,61 10,51 3,88 0,19 10,64 - 

     0,60 10,51 3,88 0,21 10,66 - 

 87,0 18,49 86,37 19,43 0,59 10,60 3,89 0,19 10,73 - 

     0,58 10,60 3,90 0,22 10,78 - 

21/09/99 Nat 0,00 20,6 0,00 0,47 10,25 4,10 0,30 11,50 - 

     0,47 10,45 4,09 0,47 11,52 - 

 85,0 12,29 84,63 11,43 0,47 10,55 4,11 0,37 11,63 - 

     0,47 10,65 4,10 0,41 11,58 - 

 85,0 13,87 84,33 12,08 0,47 10,45 4,12 0,33 11,47 - 

     0,46 10,55 4,11 0,41 11,36 - 

 85,0 15,82 84,04 16,21 0,44 10,45 4,10 0,46 11,52 - 

     0,48 10,55 4,10 0,28 11,49 - 

 85,0 21,34 83,78 23,90 0,45 10,54 4,14 0,34 11,50 - 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

21/09/99 85,0 21,34 83,78 23,90 0,45 10,45 4,13 0,35 11,57 - 

29/09/99 Nat. 0,00 20,5 0,00 0,52 10,21 4,03 0,37 11,40 - 

     0,51 10,61 3,95 0,40 11,82 - 

 82,5 12,29 79,18 13,29 0,53 10,41 4,00 0,27 11,62 - 

     0,52 10,51 4,02 0,14 11,66 - 

 82,5 15,82 81,87 15,55 0,52 10,22 3,99 0,37 11,49 - 

     0,53 10,24 4,01 0,27 11,40 - 

 82,5 18,49 80,71 18,93 0,59 10,53 3,93 0,20 11,62 - 

     0,56 10,42 3,93 0,17 11,59 - 

05/10/99 Nat. 0,00 17,0 0,00 0,58 10,35 3,83 0,17 10,74 - 

     0,58 10,45 3,86 0,18 10,51 - 

 82,5 12,29 82,16 11,45 0,56 10,65 3,82 0,23 10,92 - 

     0,59 10,45 3,80 0,22 10,70 - 

 82,5 13,87 82,12 13,09 0,57 10,35 3,82 0,31 10,76 - 

     0,57 10,55 3,80 0,14 10,68 - 

 82,5 15,82 82,24 14,93 0,57 10,45 3,79 0,15 10,65 - 

     0,57 10,55 3,79 0,14 10,65 - 

09/11/99 Nat. 0,00 21,4 0,00 0,55 10,26 3,92 0,47 10,67 13,63 

     0,62 10,08 3,85 0,36 11,26 13,87 

 82,5 43,91 82,37 42,11 0,61 9,78 3,90 0,36 13,40 11,75 

     0,61 9,88 3,90 0,32 10,67 10,55 

 82,5 50,09 82,22 47,94 0,58 9,87 3,88 0,35 11,10 12,95 

     0,57 9,87 3,88 0,32 11,12 12,23 

 82,5 58,55 81,97 59,95 0,58 9,97 3,89 0,35 10,17 12,47 

     0,59 9,87 3,89 0,37 11,06 11,99 

16/11/99 Nat. 0,00 18,4 0,00 0,37 12,44 4,40 0,37 12,86 14,60 

     0,37 12,44 4,38 0,55 12,77 14,36 

 82,5 11,09 80,76 11,54 0,33 12,13 4,41 0,50 12,22 12,63 

     0,33 12,23 4,40 0,61 12,31 13,13 

 82,5 13,87 81,54 13,28 0,31 12,03 4,47 0,38 12,01 12,88 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

16/11/99 82,5 13,87 81,54 13,28 0,31 12,03 4,47 0,48 12,05 12,12 

 82,5 18,49 81,42 19,65 0,31 12,03 4,47 0,53 12,03 14,39 

     0,32 11,93 4,47 0,66 11,93 13,64 

24/11/99 Nat. 0,00 24,0 0,00 0,75 10,88 3,60 0,36 11,54 12,20 

     0,74 11,08 3,60 0,45 11,20 11,95 

 82,5 13,87 82,19 11,79 0,62 11,66 3,79 0,41 11,99 9,73 

     0,63 11,66 3,80 0,41 12,02 10,22 

 82,5 15,82 82,05 14,95 0,71 11,47 3,65 0,31 11,73 9,00 

     0,71 11,17 3,65 0,39 11,46 8,76 

 82,5 18,49 82,18 17,69 0,76 10,98 3,60 0,39 11,19 9,27 

     0,75 11,08 3,60 0,32 10,86 9,51 

25/11/99 Nat. 0,00 24,3 0,00 0,88 11,90 3,46 0,45 11,13 15,56 

     0,88 11,70 3,46 0,41 11,77 15,31 

 85,0 43,91 84,70 36,30 0,60 12,25 3,93 0,32 12,17 12,25 

     0,59 12,24 3,93 0,40 12,30 12,50 

 85,0 50,09 84,80 44,48 0,65 12,15 3,88 0,85 12,15 12,01 

     0,61 12,15 3,89 0,59 12,34 12,50 

 85,0 58,55 84,44 60,13 0,63 12,15 3,86 0,58 12,40 14,07 

     0,63 12,25 3,86 0,56 12,28 14,81 

01/12/99 Nat. 0,00 25,5 0,00 0,72 10,64 3,66 0,44 11,02 12,80 

     0,72 10,64 3,67 0,52 10,98 13,29 

 87,0 43,91 83,81 39,29 0,68 10,23 3,67 0,30 11,31 10,00 

     0,68 10,74 3,67 0,26 11,33 10,24 

 87,0 50,09 83,25 44,38 0,63 10,63 3,75 0,25 11,03 9,27 

     0,64 10,43 3,75 0,33 11,28 9,76 

 87,0 58,55 83,75 56,93 0,63 10,23 3,75 0,23 10,59 10,63 

     0,64 10,23 3,73 0,34 10,52 10,14 

02/12/99 Nat. 0,00 23,2 0,00 0,91 12,11 3,43 0,50 12,06 14,32 

     0,87 12,31 3,43 0,47 12,16 14,08 

 85,0 13,87 84,43 12,11 0,70 11,67 3,62 0,39 11,57 10,92 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

02/12/99 85,0 13,87 84,43 12,11 0,69 11,97 3,64 0,36 11,58 10,44 

 85,0 15,82 84,77 13,98 0,78 11,89 3,44 0,38 12,18 10,68 

     0,85 11,70 3,44 0,30 12,19 10,92 

 85,0 18,49 84,17 16,99 0,90 12,01 3,43 0,32 12,16 11,65 

     0,87 12,20 3,45 0,38 12,35 11,17 

07/12/99 Nat. 0,00 23,2 0,00 0,75 12,27 3,58 - - 11,59 

     0,73 12,07 3,58   11,11 

 87,0 43,91 86,55 38,29 0,74 12,10 3,59 - - 8,78 

     0,75 12,17 3,60   8,78 

 87,0 50,09 86,77 44,79 0,76 11,88 3,55 - - 9,02 

     0,75 11,87 3,55   9,02 

 87,0 58,55 86,55 58,17 0,76 12,18 3,55 - - 9,18 

     0,77 11,98 3,55   9,42 

11/01/00 Nat. 0,00 24,9 0,00 0,64 11,81 3,88 0,39 12,42 15,37 

     0,69 12,02 3,86 0,60 12,47 12,93 

 87,0 11,09 86,12 9,88 0,60 12,03 3,88 0,41 12,07 11,68 

     0,59 12,07 3,88 0,42 12,03 11,19 

 87,0 13,87 86,24 12,87 0,62 11,61 3,85 0,38 11,95 11,19 

     0,62 11,60 3,86 0,36 11,95 12,90 

 87,0 18,49 85,55 16,62 0,64 11,81 3,87 0,36 12,05 10,98 

     0,62 11,80 3,86 0,24 12,03 10,49 

18/01/00 Nat. 0,00 26,1 0,00 0,48 12,65 3,88 0,38 12,42 18,00 

     0,46 12,65 3,86 0,60 12,47 19,00 

 85,0 11,09 81,34 8,29 0,44 12,55 3,88 0,24 12,03 14,49 

     0,45 12,55 3,88 0,36 12,05 15,22 

 85,0 13,87 83,89 9,48 0,43 12,54 3,85 0,35 11,95 13,77 

     0,46 12,45 3,85 0,38 11,95 14,01 

 85,0 18,49 83,92 11,55 0,44 12,45 3,87 0,42 12,03 14,50 

     0,43 12,24 3,86 0,40 12,07 14,00 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

Acidez 

% 

Brix 

° 

pH S.I. 

% 

S.T. 

% 

Polpa 

% 

08/02/00 Nat. 0,00 23,5 0,00 0,44 10,59 4,04 0,59 11,07 17,32 

     0,44 10,79 4,01 0,57 11,06 17,56 

 87,0 35,13 84,55 23,58 0,42 10,58 4,03 0,43 10,90 16,54 

     0,42 10,58 4,03 0,48 10,91 16,05 

 87,0 43,91 85,51 30,95 0,41 10,58 4,05 0,59 11,01 16,54 

     0,41 10,58 4,07 0,44 11,09 15,80 

08/02/00 87,0 50,09 86,06 37,32 0,41 10,68 4,04 0,46 10,78 14,39 

     0,42 10,48 4,03 0,66 10,71 14,88 

T: temperatura de pasteurização pré-estabelecida 
t: tempo de retenção pré-estabelecido 
Tr: temperatura de pasteurização média real  
tr:  tempo de retenção real calculado a partir da medição da vazão mássica 
Acidez %: acidez titulável expressa em % de ácido cítrico 
° Brix:  valor corrigido pela Temperatura e Acidez 
S.I. %:  % de sólidos insolúveis  
S.T. %:  % de sólidos totais  
Polpa %: % do teor de polpa 
 

 

 Análises de variância foram realizadas para verificação de quais fatores 

influenciaram significativamente os resultados das análises físico-químicas. 

A análise estatística indicou que os valores de acidez expressa como 

porcentagem de ácido cítrico variaram de 0,54 % a 0,74 %  nas diferentes temperaturas 

de pasteurização e de 0,49 % a 0,84 %  conforme o tempo de retenção empregado. Os 

resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   0,63 % ± 0,14 de ácido 

cítrico. O Quadro 4.8 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da 

porcentagem de acidez, indicando que a temperatura influenciou estatisticamente os 

resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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QUADRO 4.8:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos de acidez 

expressa como % de ácido cítrico do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 0,1487 2 0,0743 3,68 0,0285 

Tempo 0,2999 8 0,0375 1,86 0,0747 

Resíduo 2,1200 105 0,0202   

TOTAL (corrigido) 2,6113 115    

 

Apesar da temperatura ter influenciado a acidez do suco, conforme indica a 

ANOVA,  já vimos que a própria matéria-prima apresentou uma variação de acidez 

durante o período de processamento, uma vez que o suco foi processado sem a 

preocupação de padronizar a relação °Brix/ acidez. 

 

A análise estatística indicou que os valores do Brix expresso como 

porcentagem de sólidos solúveis variaram de 10,47 a 11,39 nas diferentes temperaturas 

de pasteurização e de 9,01 a 11,99 °Brix conforme o tempo de retenção empregado. Os 

resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de 10,88 ± 0,85 °Brix . O Quadro 

4.9 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados de graus Brix, indicando 

que o tempo de retenção influenciou estatisticamente os resultados, ao nível de 

confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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QUADRO 4.9: Análise de variância aplicada nos valores obtidos de graus Brix 

expresso como % de sólidos solúveis do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 1,2501 2 0,6250 0,87 0,4226 

Tempo 12,3846 8 1,5481 2,15 0,0373 

Resíduo 75,5792 105 0,7198   

TOTAL (corrigido) 88,9633 115    

 

A variabilidade do valor de Brix do suco, pode ser explicada a principio pela 

variação do Brix da matéria-prima e principalmente pelo fato que quanto menor o  

tempo de retenção, maior foi a velocidade mássica no canal formado pela corrente do 

fluido entre duas placas, provocando um atrito entre as partículas do suco e a parede da 

placa. Desta forma, para maiores velocidades mássicas, houve maior quebra da polpa 

provocando um acréscimo no valor do teor de sólidos solúveis, lido pelo índice 

refratométrico. Os valores médios do Brix diminuíram com o aumento do tempo de 

retenção. 

 

A análise estatística indicou que os valores de pH do suco de laranja natural 

variaram de 3,58 a 3,92  nas diferentes temperaturas de pasteurização e de 3,40 a 4,04 

conforme o tempo de retenção empregado. Os resultados  apresentaram  o  valor  da  

grande  média  de 3,78 ± 0,23 . O Quadro 4.10 apresenta o resultado da ANOVA 

aplicada nos resultados do pH, indicando que tanto a temperatura de pasteurização, 

quanto o tempo de retenção influenciaram estatisticamente os resultados, ao nível de 

confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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QUADRO 4.10:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos do pH do suco de 

laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 0,4421 2 0,2210 4,25 0,0168 

Tempo 1,0963 8 0,1370 2,64 0,0113 

Resíduo 5,4599 105 0,0520   

TOTAL (corrigido) 7,3210 115    

 

Esta variabilidade do valor de pH do suco provavelmente se deve a própria 

variação da matéria-prima laranja, como visto anteriormente. 

 

A análise estatística indicou que os valores do teor de sólidos insolúveis variou 

de 0,23 % a 0,39 % nas diferentes temperaturas de pasteurização e de 0,16 % a 0,47 % 

de sólidos insolúveis conforme o tempo de retenção empregado. Os resultados  

apresentaram  o  valor  da  grande  média  de 0,32 % ± 0,13 de sólidos insolúveis. O 

Quadro 4.11 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados do teor de 

sólidos insolúveis, indicando que nenhum fator influenciou estatisticamente os 

resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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QUADRO 4.11: Análise de variância aplicada nos valores obtidos do teor de sólidos   

insolúveis (%) do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 0,0447 2 0,0224 1,32 0,2715 

Tempo 0,1465 8 0,0183 1,08 0,3841 

Resíduo 1,6800 99 0,0170   

TOTAL (corrigido) 1,8752 109    

 

A análise estatística indicou que os valores do teor de sólidos totais variou de 

10,72 % a 11,90 %  nas diferentes temperaturas de pasteurização e de 10,15 % a     

12,51 % conforme o tempo de retenção empregado. Os resultados  apresentaram  o  

valor  da  grande  média  de  11,39 % ± 1,09. O Quadro 4.12 apresenta o resultado da 

ANOVA aplicada nos resultados do teor de sólidos totais, indicando que nenhum fator 

influenciou estatisticamente os resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado 

pelo teste Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.12:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos do teor de sólidos 

totais (%) do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 1,4946 2 0,7473 0,63 0,5368 

Tempo 6,8301 8 0,8538 0,72 0,6776 

Resíduo 118,183 99 1,1938   

TOTAL (corrigido) 127,029 109    
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Tanto o teor de sólidos insolúveis quanto o teor de sólidos totais não foram 

influenciados pelos fatores, ou seja, pelos parâmetros do processo. A não variabilidade 

pode ser justificada pelos valores altos do quadrado médio do resíduo, de modo que a 

variabilidade da matéria-prima, que como foi visto anteriormente, apresentou  diferença 

estatística durante o processamento,  não foi detectada devido ao erro experimental. 

 

A análise estatística indicou que os valores do teor polpa do suco processado 

em relação ao teor de polpa do suco não processado (P/Po) variaram de 0,77 a 0,89 nas 

diferentes temperaturas de pasteurização e de 0,72 a 0,99 conforme o tempo de retenção 

empregado. Os resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de 0,83 ± 0,05 

para P/Po. O Quadro 4.13 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados do 

teor de polpa, indicando que ambos os fatores influenciaram estatisticamente os 

resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

 

QUADRO 4.13:  Análise de variância aplicada nos valores obtidos do teor de polpa 

(%) do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 0,00221 2 0,0111 4,16 0,0218 

Tempo 0,1359 8 0,0170 6,39 0,0000 

Resíduo 0,12223 46 0,0027   

TOTAL (corrigido) 0,2900 56    

 

Observando a Figura 4.8 a razão do teor de polpa diminuiu conforme aumentou 

a temperatura de pasteurização. No entanto houve um espalhamento importante dos 

valores da razão da polpa em função do tempo de retenção, como ilustra a Figura 4.9. 
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Estas variações podem ser explicadas devido a quebra das partículas da polpa com a  

velocidade e mudança da direção do suco escoando no canal formado entre duas placas 

do trocador. 

FIGURA 4.8: Variabilidade da razão do teor de polpa do suco 

processado em relação ao teor de polpa do suco não 

processado, em função da temperatura de 

pasteurização. 

FIGURA 4.9:  Variabilidade da razão do teor de polpa do suco processado em 

relação ao teor de polpa do suco não processado, em função do 

tempo de retenção. 
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As grandes médias e desvios padrão obtidos das análises físico químicas do suco 

natural não processado  e do suco natural pasteurizado estão resumidas na Tabela 4.5. 

 

TABELA 4.5:  Valores de média e desvio padrão obtidos para o suco natural não 

processado e para o suco natural pasteurizado. 

 Suco não processado Suco pasteurizado 

 Média Desvio Média Desvio 

Acidez %  ác. cítrico 0,65 0,02 0,63 0,14 

°Brix 10,99 0,16 10,88 0,85 

pH 3,85 0,06 3,78 0,23 

Sólidos insolúveis (%) 0,36 0,01 0,32 0,13 

Sólidos totais         (%) 11,39 0,20 11,39 1,09 

Teor de polpa        (%) 14,44 0,62 11,90 2,17 

 

Esta tabela nos permite facilmente observar que os valores obtidos para a grande 

média dos dados físico-químicos do suco natural não processado são muito próximos aos 

obtidos para o suco pasteurizado, exceto para o teor de polpa, já que o suco pasteurizado 

apresentou um valor equivalente a 0,87 vezes o valor do teor de polpa inicial. 

O desvio  obtido para o valor da grande média do suco pasteurizado foi maior do 

que o obtido para o suco não processado, caracterizando que os processamentos térmicos 

provocaram modificações no produto final. 

Em relação as grandes médias, verificamos que tanto o suco não processado 

quanto o suco pasteurizado estão dentro dos padrões de identidade e qualidade de "suco 

de laranja", no que diz respeito ao Brix (>10,5) e a relação Brix/acidez (>7) (BRASIL, 

2000). 
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4.4 Cinética da inativação da enzima pectinesterase 

 

A inativação da pectinesterase foi obtida pela razão da pectinesterase residual 

(PEU), quantidade remanescente da enzima em unidades de pectinesterase/mL°Brix, 

após o processamento térmico pela pectinesterase inicial (PEUo), em unidades de 

pectinesterase/mL°Brix, determinada no suco antes de sofrer o processamento (crú).  

A Tabela 4.6 apresenta a relação PEU/PEUo , os diferentes tratamentos 

térmicos aos quais os sucos foram submetidos e seus valores de pH. 

 

TABELA 4.6: Valores médios obtidos nas análises da atividade da enzima 

pectinesterase presente no suco processado em relação a atividade 

da enzima no suco não processado. 

Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

20/07/99 Nat 0,00 19,70 0,00 3,73 1,00E+00 

     3,66 1,00E+00 

 82,5 11,09 82,12 10,81 3,66 3,22E-02 

     3,66 1,85E-02 

 82,5 13,87 82,24 14,10 3,71 1,71E-02 

     3,74 1,10E-02 

 82,5 18,49 82,19 20,35 3,69 1,19E-02 

     3,76 6,02E-03 

27/07/99 Nat 0,00 19,20 0,00 3,86 1,00E+00 

     3,86 1,00E+00 

 85,0 11,09 84,26 10,55 3,92 1,09E-02 

     3,92 1,05E-02 

 85,0 13,87 84,25 13,56 3,89 2,21E-03 

     3,89 4,63E-03 

 85,0 18,49 84,64 17,97 3,86 1,30E-03 

     3,86 1,21E-03 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

03/08/99 Nat, 0,00 17,00 0,00 3,44 1,00E+00 

     3,46 1,00E+00 

 82,5 35,13 82,21 32,72 3,48 1,28E-02 

     3,50 1,34E-02 

 82,5 43,91 82,33 42,41 3,47 7,48E-03 

     3,47 5,87E-03 

 82,5 58,55 82,21 59,49 3,43 1,46E-03 

     3,44 1,52E-03 

     3,83 1,00E+00 

10/08/99 Nat 0,00 18,10 0,00 3,85 1,00E+00 

 85,0 35,13 82,93 32,31 3,91 1,47E-02 

 85,0 43,91 83,57 42,00 3,90 1,12E-02 

     3,87 8,86E-03 

 85,0 58,55 84,31 57,16 3,89 4,97E-03 

     3,90 4,66E-03 

17/08/99 Nat 0,00 14,80 0,00 3,35 1,00E+00 

     3,34 1,00E+00 

 87,0 43,91 86,93 44,11 3,33 2,39E-04 

     3,34 1,04E-03 

 87,0 50,09 86,81 48,34 3,31 6,74E-04 

     3,31 1,09E-03 

 87,0 58,55 86,53 56,18 3,32 1,41E-03 

     3,32 1,46E-03 

14/09/99 Nat 0,00 19,70 0,00 3,93 1,00E+00 

     3,86 1,00E+00 

 87,0 13,87 85,17 13,62 3,87 3,91E-03 

     3,89 3,81E-03 

 87,0 15,82 86,20 15,95 3,88 9,95E-04 

     3,88 1,21E-03 

 87,0 18,49 86,37 19,43 3,89 6,85E-04 

     3,90 6,68E-05 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

21/09/99 Nat 0,00 20,6 0,00 4,10 1,00E+00 

     4,09 1,00E+00 

 85,0 12,29 84,63 11,43 4,11 6,28E-03 

     4,10 3,93E-03 

 85,0 13,87 84,33 12,08 4,12 1,29E-03 

     4,11 1,42E-03 

 85,0 15,82 84,04 16,21 4,10 1,70E-03 

     4,10 3,85E-03 

29/09/99 85,0 21,34 83,78 23,90 4,14 0,00 

     4,13 0,00 

 Nat. 0,00 20,5 0,00 4,03 1,00E+00 

     3,95 1,00E+00 

 82,5 12,29 79,18 13,29 4,00 1,77E-02 

     4,02 1,71E-02 

 82,5 15,82 81,87 15,55 3,99 1,82E-02 

     4,01 1,17E-02 

 82,5 18,49 80,71 18,93 3,93 7,85E-03 

     3,93 4,52E-03 

05/10/99 Nat. 0,00 17,0 0,00 3,83 1,00E+00 

     3,86 1,00E+00 

 82,5 12,29 82,16 11,45 3,82 1,02E-02 

     3,80 5,32E-03 

 82,5 13,87 82,12 13,09 3,82 2,52E-03 

     3,80 3,66E-03 

 82,5 15,82 82,24 14,93 3,79 1,24E-03 

     3,79 0,00 

09/11/99 Nat. 0,00 21,4 0,00 3,92 1,00E+00 

     3,85 1,00E+00 

 82,5 43,91 82,37 42,11 3,90 6,18E-03 

     3,90 9,21E-03 

 82,5 50,09 82,22 47,94 3,88 1,58E-03 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

09/11/99 82,5 50,09 82,22 47,94 3,88 2,87E-03 

 82,5 58,55 81,97 59,95 3,89 3,03E-03 

     3,89 5,09E-03 

16/11/99 Nat. 0,00 18,4 0,00 4,40 1,00E+00 

     4,38 1,00E+00 

 82,5 11,09 80,76 11,54 4,41 5,11E-03 

     4,40 6,35E-03 

 82,5 13,87 81,54 13,28 4,47 7,30E-03 

     4,47 8,02E-03 

 82,5 18,49 81,42 19,65 4,47 6,03E-03 

     4,47 5,98E-03 

24/11/99 Nat. 0,00 24,0 0,00 3,60 1,00E+00 

     3,60 1,00E+00 

 82,5 13,87 82,19 11,79 3,79 6,08E-03 

     3,80 1,17E-02 

 82,5 15,82 82,05 14,95 3,65 6,82E-03 

     3,65 5,26E-03 

 82,5 18,49 82,18 17,69 3,60 3,08E-03 

     3,60 1,46-E-03 

25/11/99 Nat. 0,00 24,3 0,00 3,46 1,00E+00 

     3,46 1,00E+00 

 85,0 43,91 84,70 36,30 3,93 5,30E-03 

     3,93 5,00E-03 

 85,0 50,09 84,80 44,48 3,88 4,39E-03 

     3,89 3,42E-03 

 85,0 58,55 84,44 60,13 3,86 2,66E-03 

     3,86 8,57E-04 

01/12/99 Nat. 0,00 25,5 0,00 3,66 1,00E+00 

     3,67 1,00E+00 

 87,0 43,91 83,81 39,29 3,67 1,00E-02 

     3,67 1,05E-02 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

01/12/99 87,0 50,09 83,25 44,38 3,75 1,17E-02 

     3,75 8,92E-03 

 87,0 58,55 83,75 56,93 3,75 8,46E-03 

     3,73 1,63E-02 

02/12/99 Nat. 0,00 23,2 0,00 3,43 1,00E+00 

     3,43 1,00E+00 

 85,0 13,87 84,43 12,11 3,62 3,62E-03 

     3,64 2,70E-03 

 85,0 15,82 84,77 13,98 3,44 0,00 

    13,98 3,44 0,00 

 85,0 18,49 84,17 16,99 3,43 1,13E-04 

     3,45 0,00 

07/12/99 Nat. 0,00 23,2 0,00 3,58 - 

     3,58  

 87,0 43,91 86,55 38,29 3,59 - 

     3,60  

 87,0 50,09 86,77 44,79 3,55 - 

     3,55  

 87,0 58,55 86,55 58,17 3,55 - 

     3,55  

11/01/00 Nat. 0,00 24,9 0,00 3,88 1,00E+00 

     3,86 1,00E+00 

 87,0 11,09 86,12 9,88 3,88 6,23E-03 

     3,88 8,20E-03 

 87,0 13,87 86,24 12,87 3,85 3,30E-03 

     3,86 3,14E-03 

 87,0 18,49 85,55 16,62 3,87 1,79E-03 

     3,86 2,27E-03 

18/01/00 Nat. 0,00 26,1 0,00 3,88 1,00E+00 

     3,86 1,00E+00 

 85,0 11,09 81,34 8,29 3,88 4,91E-02 
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Ensaio T   

°C 

t   

s 

Tr   

°C 

tr   

s 

pH PEU/ 

PEU0 

18/01/00 85,0 11,09 81,34 8,29 3,88 4,60E-02 

 85,0 13,87 83,89 9,48 3,85 3,41E-02 

     3,85 4,21E-02 

 85,0 18,49 83,92 11,55 3,87 2,51E-02 

     3,86 2,77E-02 

08/02/00 Nat. 0,00 23,5 0,00 4,04 1,00E+00 

     4,01 1,00E+00 

 87,0 35,13 84,55 23,58 4,03 2,68E-02 

     4,03 2,81E-02 

 87,0 43,91 85,51 30,95 4,05 1,42E-02 

     4,07 1,40E-02 

 87,0 50,09 86,06 37,32 4,04 5,08E-03 

     4,03 7,67E-03 
PEU: atividade da enzima pectinesterase no suco de laranja natural processado           PEU/mL 

°Brix      PEU0: atividade da enzima pectinesterase no suco de laranja natural não-processado  

PEU0/mL °Brix   
 

4.4.1  Resultado da análise estatística ANOVA aplicada aos valores de 

PEU/PEUo ao nível de 95% de significância. 

 

A análise estatística indicou que os valores da atividade da enzima pectinesterase 

do suco processado em relação a atividade da enzima do suco não processado, razão 

PEU/PEU0,  variou de 5,136524E-04 a 8,37163E-03 nas diferentes temperaturas de 

pasteurização, de 5,34721E-04 a 1,22691E-02 conforme o tempo de retenção 

empregado e de 3,16499E-04 a 7,47628E-03 conforme o pH do suco. Os resultados  

apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   4,37774E-03 ± 3,49585E-03. O Quadro 

4.14 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da razão PEU/PEU0, 

indicando que todos os fatores influenciaram estatisticamente os resultados, ao nível de 
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confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

Os dados comprovam que quanto maior a temperatura empregada na 

pasteurização mais eficiente foi a inativação da enzima pectinesterase. O que pode ser 

nitidamente observado na Figura 4.10. 

O mesmo acontece com o tempo de retenção, quanto maior o tempo de 

retenção empregado na pasteurização maior a inativação da pectinesterase , como pode 

ser observado na Figura 4.11. Esta Figura mostra que a inativação da pectinesterase é 

muito semelhante para tempos de retenção entre 11 e 16 s e que aumentando o tempo de  

retenção de 35 a 59 s é possível se obter uma considerável  redução da pectinesterase. 

 

QUADRO 4.14: Análise de variância aplicada nos valores obtidos da razão 

PEU/PEU0 do suco de laranja natural. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Temperatura 2,76964E-04 2 1,38482E-04 11,33 0,0001 

Tempo 6,62593E-04 8 8,28242E-05 6,78 0,0000 

pH  1,01814E-04 3 3,39381E-05 2,78 0,0463 

Resíduo 1,0144E-03 83 1,22217E-05   

TOTAL (corrigido) 2,13155E-03 96    
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Razão da Atividade da Enzima Pectinesterase em função da T

P
E

U
/P

E
U

o

Temperatura (°C)

0

0.004

0.008

0.012

0.016

0.02

82.5 85 87

 
FIGURA 4.10: Razão da atividade da pectinesterase (PEU/PEUo) em 

função da temperatura empregada no processo de 

pasteurização. 

 

 

Razão da Atividade da Enzima Pectinesterase em função da T

PE
U

/P
EU

o

Tempo de Retenção (s)

0

4

8

12

16

20

24
(X 0.001)

11 13 14 16 19 35 44 50 59

 

FIGURA 4.11: Razão da atividade da pectinesterase (PEU/PEUo) em 

função do tempo de retenção empregado no processo de 

pasteurização. 
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A Figura  4.12 ilustra a inativação da pectinesterase em função do pH do suco. 

Esta Figura mostra nitidamente a influência do pH na eficiência da pasteurização em 

relação a inativação da pectinesterase, que é maior para valores de pH extremos (3,4 e 

4,5) e menor para pH = 4,0. 

 

Razão da Atividade da Enzima Pectinesterase em função da T

PE
U

/P
EU

o

Tempo de Retenção (s)

0

4

8

12

16

20

24
(X 0.001)

3.4 3.7 4 4.5

 
FIGURA 4.12: Razão da atividade da pectinesterase (PEU/PEUo) em 

função do pH do suco. 

 

Este resultado está coerente com os dados encontrados na revisão da literatura. 

Lembrando: ROUSE & ATKINS (1952) por exemplo sugerem que para a inativação 

completa da pectinesterase em suco de laranja da espécie "Hamlin" e um tempo de 

retenção de 48s, um suco com pH 3,2 requer uma temperatura de 93,5°C para 

pasteurização, enquanto um suco com pH 3,8 a 4,2 requer uma temperatura de 99,0°C. 
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4.4.2  Resultado do ajuste da regressão múltipla linear aplicada nos dados 

experimentais relativos a inativação da pectinesterase. 

 

O Quadro 4.15 apresenta o resultado do ajuste da regressão múltipla linear aplicada 

nos dados experimentais. A razão da atividade da pectinesterase presente no suco 

processado em relação a atividade da enzima presente no suco não processado 

(PEU/PEU0) é dependente do coeficiente linear da variável Temperatura, do coeficiente 

linear da variável Tempo de retenção, dos coeficientes quadráticos das variáveis 

Temperatura, Tempo de retenção e pH e da interação das variáveis Temperatura e 

Tempo de retenção e Temperatura e pH. Os coeficientes significativos apresentados no 

Quadro 4.14 geraram o modelo: 

 

pHT

tTpHt

tTTY

**10*61316,1     

**10*49205,6*10*95362,9*10*22206,7      

*00515006,0*10*72577,3*10*29178,734923,3ˆ

3

52326

242

−

−−−

−−

+

+−−

−+−=

 

onde: 

T:   Temperatura  (°C)                               82,5 - 87,0 

t: Tempo de retenção (s)                       11,29 - 58,55 

pH:      3,4 - 4,5 
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QUADRO 4.15: Estimativa dos coeficientes do polinômio de segundo grau ajustado 

para os valores da razão da atividade da enzima pectinesterase 

presente no suco processado em relação a atividade da enzima 

presente no suco não processado. 

Parâmetro Estimativa Erro padrão T estatística Valor de P 

Constante 3,34923 1,00702 3,32587 0,0016 

T -7,29178E-02 2,28936E-02 -3,18508 0,0025 

t -5,15006E-03 1,18656E-03 -4,34031 0,0001 

pH -5,88311E-02 8,77746E-03 -0,670252 0,5057 

T*T 3,72577E-04 1,34165E-4 2,77701 0,0077 

t*t -7,22206E-06 1,48579E-06 -4,86075 0,0000 

pH*pH -9,95362E-03 3,67303E-03 -2,70992 0,0091 

T*t  6,49205E-05 1,27854E-05 5,07769 0,0000 

T*pH 1,61316E-03 8,05432E-4 2,00285 0,0505 

t*pH 4,359931E-05 7,57236E-05 0,575688 0,5674 

R2 = 0,779209 erro padrão da estimativa = 2,16893E-03  

 Análise de Variância  

Fonte de 

variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F P 

Modelo 8,46708E-04 9 9,40787E-05 20,00 0,0000 

Resíduo 2,39917E-04 51 4,70425E-06   

Total (corr.) 1,08663E-03 60    

 

 

 A Figura 4.13 ilustra a superfície de resposta para o valor fixo da temperatura 

média de pasteurização de 84,75 °C, a variação da razão PEU/PEU0 em função do 

tempo de retenção e do pH.  

 Para a realização das superfícies de resposta foi necessário codificar as variáveis 

da seguinte forma: 
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Temperatura 

 0  = 82,5 °C  1  = 87,0 °C 

Tempo de retenção 

 0  =  11 s  1  = 59 s 

pH:  

 0  = 3,4  1  = 4,5 

 

 

FIGURA 4.13:  Superfície de resposta com as linhas de contorno da variação 

da razão PEU/PEU0 em função do tempo de retenção e do pH 

do suco, para uma temperatura média de pasteurização de      

84,75 °C. 

 

 

 A Figura 4.14 ilustra a superfície de resposta para o valor fixo do pH de 3,95, a 

variação da razão PEU/PEU0 em função da temperatura de pasteurização e do tempo de 

retenção. Como era esperado houve um aumento da inativação da pectinesterase com o 

aumento da temperatura de pasteurização. Em relação ao tempo de retenção, as linhas 

Inativação da Pectinesterase
Temperatura 84,75 ° C

Tempo de retenção
pH

P
E

U
/P

E
U

o

PEU/PEUo
0.0
0.0015
0.003
0.0045
0.006
0.0075

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.20.40.60.81
-2

18

38

58

78
(X 0.0001)
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de contorno indicam que a inativação é fortemente influenciada pelo pH, ou seja, em pH 

3,95 a inativação foi mais eficiente a tempos de retenção maiores que 40 s (0,6 na 

variável codificada), para qualquer temperatura no intervalo entre 82,5 °C e 87,0 °C. 

Este fato pode ser melhor observado na Figura 4.15, que ilustra a superfície de resposta 

para o valor fixo do tempo de retenção de 35 s, a variação da razão PEU/PEU0 em 

função da temperatura de pasteurização e do pH. 

 

 

 

Inativação da Pectinesterase
pH 3,95

Temperatura
Tempo de retenção

P
E

U
/P

E
U

o

PEU/PEUo
0.0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.20.40.60.81
-1
2
5
8

11
14

(X 0.001)

 
FIGURA 4.14: Superfície de resposta com as linhas de contorno da variação da 

razão PEU/PEU0 em função da temperatura de pasteurização e do 

tempo de retenção , para  um valor médio de pH de 3,95. 
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 Na Figura 4.15 pode ser observado que para um valor fixo de tempo de retenção 

(35 s), para valores de pH menores que 3,95 e para valores maiores de pH de 3,95, a 

uma dada temperatura, o nível de inativação é o mesmo. Para um pH próximo de 4,0, a 

uma dada temperatura é necessário um tempo de retenção maior para atingir o grau de 

inativação desejado. 

 

 

 

Inativação da Pectinesterase
Tempo médio 35 s

Temperatura
pH

P
E

U
/P

E
U

o

PEU/PEUo
0.0035
0.004
0.0045
0.005
0.0055
0.006
0.0065
0.007
0.0075
0.008
0.0085

0.009

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.20.40.60.81
0
2
4
6
8

10
12

(X 0.001)

 
FIGURA 4.15: Superfície de resposta com as linhas de contorno da variação da 

razão PEU/PEU0 em função da temperatura de pasteurização e do 

pH, para  um valor médio de tempo de retenção de 35 s. 
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4.5 Análises microbiológicas - Ensaios de vida de prateleira em garrafas 

PEAD e em Latas de Alumínio  

 

 A Tabela 4.7 apresenta os valores médios obtidos nas análises da acidez titulável 

expressa em % de ácido cítrico, ° Brix corrigido pela temperatura e pela acidez, pH, 

contagem total de bactérias mesofílicas e contagem de bolores e leveduras do suco de 

laranja natural processado e não processado armazenado em geladeira por até 21 dias. 

Todas as análises foram conduzidas tanto em garrafas PEAD e em Latas de Alumínio 

para estudos de comparação. 

 

TABELA 4.7: Valores médios obtidos nas análises da acidez titulável, ° Brix, pH, 

contagem total de bactérias mesofílicas e contagem de bolores e 

leveduras presentes no suco processado e no suco não processado, 

armazenados em geladeira por até 21 dias. 

Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

27/07/99 Nat 0,00 19,2 0,00 1 0,58 10,1 3,86 4150 173 

PEAD      0,57 9,79 3,86 850 120 

 85,00 11,09 84,26 10,55  0,61 9,9 3,92 1 1 

      0,61 9,7 3,92 1 1 

  13,87 84,25 13,56  0,64 9,71 3,89 0 1 

      0,64 9,81 3,89 0 1 

  18,49 84,64 17,97  0,64 9,91 3,86 2 1 

      0,65 9,61 3,86 1 0 

 Nat 0,00 19,2 0,00 8 0,55 9,86 3,96 250 2500 

      0,58 9,96 3,93 68000 2085 

 85,00 11,09 84,26 10,55  0,60 9,67 3,94 0 0 

      0,59 9,67 3,93 0 0 

  13,87 84,25 13,56  0,61 9,77 3,91 0 0 

      0,60 9,97 3,90 1 0 

  18,49 84,64 17,97  0,60 9,87 3,91 0 0 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

27/07/99 85,00 18,49 84,64 17,97 8 0,59 9,67 3,90 0 1 

PEAD Nat 0,00 19,2 0,00 15 0,56 9,98 3,96 35000 75500 

      0,56 9,78 3,96 30000 81500 

 85,00 11,09 84,26 10,55  0,59 9,49 3,92 1 0 

      0,61 9,49 3,88 0 1 

  13,87 84,25 13,56  0,60 9,59 3,87 0 3 

      0,60 9,69 3,87 3 0 

  18,49 84,64 17,97  0,59 9,89 3,86 445 7 

      0,61 9,69 3,85 0 0 

 Nat 0,00 19,2 0,00 21 0,58 9,87 3,82 51000 33500 

      0,59 9,67 3,80 39500 23500 

 85,00 11,09 84,26 10,55  0,60 9,58 3,71 0 0 

      0,60 9,58 3,72 74 151 

  13,87 84,25 13,56  0,61 9,78 3,68 1 15 

      0,61 9,68 3,67 2 0 

  18,49 84,64 17,97  0,59 9,78 3,69 0 0 

      0,61 9,88 3,69 0 0 

10/08/99 Nat 0 18,1 0 1 0,51 10,70 3,83 1080 470 

PEAD      0,52 10,80 3,85 930 325 

 82,5 35,13 82,93 32,31  0,49 9,79 3,91 970 4 

      0,50 9,79 3,91 750 2 

 85 43,91 83,57 42  0,49 10,59 3,90 1300 97 

      0,50 9,79 3,87 2480 2 

  58,55 84,31 57,16  0,52 10,50 3,89 1050 1 

      0,52 10,60 3,90 880 3 

 Nat 0 18,1 0 8 0,57 9,78 3,70 151 73 

      0,57 9,88 3,68 55 93 

 82,5 35,13 82,93 32,31  0,50 9,77 3,72 3300 1 

      0,51 9,67 3,72 700 2 

 85 43,91 83,57 42  0,51 10,07 3,72 445 0 

      0,53 9,97 3,72 - 1 

  58,55 84,31 57,16  0,52 9,77 3,69 580 1 

      0,53 9,77 3,69 - 3 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

10/08/99 Nat 0 18,1 0 15 0,58 10,76 3,70 800 107 

PEAD      0,53 10,76 3,71 400 108 

 82,5 35,13 82,93 32,31  0,51 10,85 3,76 110 8 

      0,50 11,15 3,77 - 7 

 85 43,91 83,57 42  0,52 11,15 3,74 38000 11 

      0,52 11,05 3,75 32000 7 

  58,55 84,31 57,16  0,53 10,76 3,72 106500 32 

      0,52 10,65 3,73 37000 10 

 Nat 0 18,1 0 21 0,59 10,86 3,73 153 197 

      0,60 10,76 3,73 150 87 

 82,5 35,13 82,93 32,31  0,54 10,85 3,83 2E+07 295 

      0,55 10,75 3,82 2E+07 147 

 85 43,91 83,57 42  0,59 10,96 3,76 280000 395 

      0,58 10,75 3,77 360000 49 

  58,55 84,31 57,16  0,57 10,85 3,72 33000 37 

      0,58 10,85 3,72 155000 41 

14/09/99 Nat 0 19,7 0 1 0,60 10,21 3,93 31000 10400 

PEAD      0,60 10,31 3,86 1E+06 550000 

 85 13,87 85,17 13,62  0,58 10,50 3,87 65 31 

      0,61 10,61 3,89 35 17 

 87 15,82 86,2 15,95  0,61 10,51 3,88 32 17 

      0,60 10,51 3,88 22 12 

  18,49 86,37 19,43  0,59 10,60 3,89 21 8 

      0,58 10,60 3,90 16 10 

 Nat 0 19,7 0 8 0,65 10,57 3,86 290000 350000 

      0,61 10,46 3,89 320000 3100 

 85 13,87 85,17 13,62  0,64 10,87 3,87 5 4 

      0,63 10,77 3,87 30 10 

 87 15,82 86,2 15,95  0,63 10,67 3,85 17 5 

      0,63 10,77 3,84 16 4 

  18,49 86,37 19,43  0,60 10,66 3,87 8 5 

      0,61 10,66 3,87 6 6 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

14/09/99 Nat 0 19,7 0 15 0,66 10,62 3,97 2E+06 4700000 

PEAD      0,55 10,40 3,98 94000 5500000 

 85 13,87 85,17 13,62  0,63 10,82 3,87 9 17 

      0,64 10,92 3,85 41 90 

 87 15,82 86,2 15,95  0,63 10,62 3,86 13 20 

      0,63 10,82 3,85 7 25 

  18,49 86,37 19,43  0,61 10,81 3,87 1 15 

      0,61 10,61 3,86 5 10 

 Nat 0 19,7 0 21 0,56 10,24 4,04 6E+06 4600000 

      0,58 10,34 4,01 3E+06 4100000 

 85 13,87 85,17 13,62  0,62 10,85 3,85 12100 205000 

      0,63 10,65 3,89 21000 54000 

 87 15,82 86,2 15,95  0,62 10,65 3,83 380 1105 

      0,61 10,65 3,84 163 765 

  18,49 86,37 19,43  0,60 10,75 3,87 640 1440 

      0,59 10,65 3,86 29 960 

05/10/99 Nat 0 17 0 1 0,58 10,35 3,83 26000 2250 

PEAD      0,58 10,45 3,86 9300 2300 

 82,5 11,09 82,16 11,45  0,56 10,65 3,82 610 130 

      0,59 10,45 3,80 655 240 

  13,87 82,12 13,09  0,57 10,35 3,82 590 170 

      0,57 10,55 3,80 1105 805 

  15,82 82,24 14,93  0,57 10,45 3,79 755 350 

      0,57 10,55 3,79 695 195 

 Nat 0 17 0 8 0,55 10,29 3,86 3100 1305 

      0,54 10,39 3,85 5150 895 

 82,5 11,09 82,16 11,45  0,57 10,50 3,80 225 126 

      0,57 10,50 3,81 610 166 

  13,87 82,12 13,09  0,57 10,50 3,81 370 240 

      0,57 10,70 3,80 8650 8400 

  15,82 82,24 14,93  0,56 10,09 3,80 690 290 

      0,56 10,29 3,80 200 148 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

 Nat 0 17 0 15 0,56 10,20 3,865 15000 2570 

      0,55 10,40 3,839 32500 2350 

 82,5 11,09 82,16 11,45  0,58 10,61 3,809 310 82 

      0,56 10,40 3,809 116 138 

  13,87 82,12 13,09  0,58 10,31 3,789 28000 157 

      0,57 10,50 3,795 3600 68 

  15,82 82,24 14,93  0,57 10,40 3,794 510 131 

      0,57 10,50 3,783 16500 173 

 Nat 0 17 0 21 0,62 10,80 3,77 7400 5550 

      0,61 10,90 3,77 19550 6000 

 82,5 11,09 82,16 11,45  0,58 10,59 3,82 350000 3400 

      0,58 10,49 3,82 40000 163 

  13,87 82,12 13,09  0,58 10,49 3,81 1330 1655 

      0,58 10,49 3,81 550 2050 

  15,82 82,24 14,93  0,57 10,49 3,81 - 92 

      0,56 10,39 3,81 5800 159 

16/11/99 Nat 0 18,4 0 1 0,37 12,44 4,40 2100 1855 

Lata      0,37 12,44 4,38 1650 1190 

 82,5 11,09 80,76 11,54  0,33 12,03 4,47 510 81 

      0,33 11,93 4,47 1840 68 

  13,87 81,54 13,28  0,31 12,03 4,47 1025 73 

      0,31 12,03 4,47 2650 72 

  18,49 81,42 19,65  0,31 12,13 4,41 1640 698 

      0,32 12,23 4,40 520 249 

 Nat 0 18,4 0 8 0,39 12,73 4,25 1650 725 

      0,38 12,63 4,26 1925 670 

 82,5 11,09 80,76 11,54  0,35 12,22 4,34 445 32 

      0,34 12,22 4,35 485 38 

  13,87 81,54 13,28  0,32 11,81 4,39 1660 40 

      0,32 11,92 4,37 1905 35 

  18,49 81,42 19,65  0,31 12,11 4,38 1350 53 

      0,31 11,81 4,37 2810 144 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

16/11/99 Nat 0 18,4 0 15 0,39 12,6 4,25 650000 455 

Lata      0,40 12,4 4,35 42000 690 

 82,5 11,09 80,76 11,54  0,36 11,9 4,35 3E+06 26 

      0,36 12,0 4,36 750000 22 

  13,87 81,54 13,28  0,33 11,9 4,38 2E+06 18 

      0,33 11,9 4,38 250000 40 

  18,49 81,42 19,65  0,32 12,0 4,32 1E+06 63 

      0,34 12,0 4,24 645000 485 

 Nat 0 18,4 0 21 0,47 12,32 4,42 2E+07 825 

      0,45 12,52 4,40 5E+07 2270 

 82,5 11,09 80,76 11,54  0,41 12,11 4,50 3E+06 85 

      0,45 12,22 4,49 7E+07 42 

  13,87 81,54 13,28  0,43 11,91 4,55 1E+08 56 

      0,43 11,71 4,56 5E+07 7 

  18,49 81,42 19,65  0,46 12,42 4,54 800000 61 

      0,45 11,82 4,50 650000 595 

11/01/00 Nat 0 24,9 0 1 0,64 11,81 3,88 375 410 

Lata      0,69 12,02 3,86 495 410 

 87 11,09 86,12 9,88  0,60 11,80 3,88 40 32 

      0,59 11,80 3,88 37 30 

  12,29 86,24 12,87  0,62 11,60 3,85 41 26 

      0,62 11,60 3,86 36 35 

 85 15,82 85,55 16,62  0,64 11,81 3,87 24 75 

      0,62 11,80 3,86 28 40 

 Nat 0 24,9 0 8 0,72 11,70 3,57 265 380 

      0,65 11,48 3,66 790 1710 

 87 11,09 86,12 9,88  0,63 11,68 3,70 - 23 

      0,61 11,68 3,69 29 11 

  12,29 86,24 12,87  0,62 11,68 3,68 91 18 

      0,62 11,58 3,69 - 10 

 85 15,82 85,55 16,62  0,64 11,48 3,68 7850 28 

      0,64 11,58 3,69 1065 12 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

 Nat 0 24,9 0 15 0,70 11,77 3,83 1290 1650 

      0,56 11,54 4,01 350 800 

 87 11,09 86,12 9,88  0,59 11,65 3,89 135 11 

      0,58 11,54 3,90 115 285 

  12,29 86,24 12,87  0,59 11,55 3,88 240 12 

      0,61 11,55 3,88 165 9 

 85 15,82 85,55 16,62  0,62 11,65 3,86 120 19 

      0,60 11,65 3,88 305 14 

 Nat 0 24,9 0 21 0,69 11,68 3,69 425 245 

      0,63 11,36 3,77 96 56 

 87 11,09 86,12 9,88  0,61 11,46 3,79 72 14 

      0,61 11,66 3,80 313 25 

  12,29 86,24 12,87  0,61 11,46 3,79 65 81 

      0,61 11,36 3,78 215 35 

 85 15,82 85,55 16,62  0,64 11,47 3,80 90 9 

      0,61 11,56 3,80 200 10 

18/01/00 Nat 0 26,1 0 1 0,49 12,66 3,88 145000 9500 

Lata      0,46 12,65 3,86 52000 760 

 82.5 11,09 81,34 8,29  0,44 12,55 3,88 680 27 

      0,46 12,55 3,88 - 19 

 85 11,09 83,89 9,48  0,43 12,55 3,85 1795 32 

      0,46 12,45 3,86 92500 65 

   83,92 11,55  0,44 12,45 3,87 41050 1380 

      0,43 12,24 3,86 505 72 

 Nat 0 26,1 0 8 0,43 12,82 4,264 18500 19000 

      0,44 12,52 4,271 87500 11850 

 82.5 11,09 81,34 8,29  0,43 12,52 4,174 150 26 

      0,42 12,62 4,186 310 8 

 85 11,09 83,89 9,48  0,41 12,41 4,206 270 155 

      0,42 12,51 4,187 - 62 

   83,92 11,55  0,43 12,32 4,17 5400 3350 

      0,44 12,52 4,171 4900 510 

 Nat 0 26,1 0 15 0,44 12,63 4,21 490000 8600 
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Ensaio T t Tr tr Vida Acidez Brix pH C.total Bol .e Lev. 

 °C s °C s dias  % °  UFC/mL UFC/mL 

18/01/00 Nat 0 26,1 0  0,49 12,64 4,13 103000 70000 

Lata 82.5 11,09 81,34 8,29  0,45 12,63 4,09 - 5 

      0,45 12,63 4,08 605 155 

 85 11,09 83,89 9,48  0,44 12,43 4,11 - 17 

      0,44 12,33 4,10 70 160 

   83,92 11,55  0,43 12,33 4,14 7800 4550 

      0,44 12,23 4,10 5500 510 

 Nat 0 26,1 0 21 0,5315 12,66 4,05 4800 650 

      0,4916 12,85 4,15 4900 345 

 82.5 11,09 81,34 8,29  0,4736 12,65 4,028 145 14 

      0,4621 12,64 4,028 280 130 

 85 11,09 83,89 9,48  0,4531 12,44 4,039 295 37 

      0,4582 12,44 4,044 15900 1240 

   83,92 11,55  0,4463 12,54 4,031 1960 136 

      0,4458 12,44 4,035 455 60 

T: temperatura de pasteurização pré-estabelecida 
t: tempo de retenção pré-estabelecido 
Tr: temperatura de pasteurização média real  
tr:  tempo de retenção real calculado a partir da medição da vazão mássica 
Acidez %: acidez titulável expressa em % de ácido cítrico 
° Brix:  valor corrigido pela Temperatura e Acidez 
C. Total: contagem total de bactérias mesofílicas 
Bol e Lev: contagem de bolores e leveduras 
 
 
  

 Análise de variância foi realizada para verificação de quais fatores 

influenciaram significativamente os resultados das análises físico-químicas. 

A análise estatística indicou que os valores de acidez expressa como 

porcentagem de ácido cítrico variaram de 0,48 % a 0,60 %  em relação a embalagem 

empregada, de 0,45 % a 0,63 % nas diferentes temperaturas de pasteurização e de 0,54 

% a 0,58 % durante o período de armazenamento em geladeira.. Os resultados  

apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   0,54 % ± 0,0,07. O Quadro 4.16 
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apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da porcentagem de acidez, 

indicando que todos os fatores influenciaram estatisticamente os resultados, ao nível de 

confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

 

Quadro 4.16:   Análise de variância aplicada nos valores obtidos de acidez 

expressa como % de ácido cítrico do suco de laranja natural, 

durante o período de armazenamento em geladeira. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Embalagem 0,3875 1 0,3875 85,92 0,0000 

Temperatura 0,3227 3 0,1076 23,85 0,0000 

Vida de prateleira 0,0389 3 0,0130 2,88 0,0374 

Resíduo 0,8118 180 0,0045   

TOTAL (corrigido) 1,5895 187    

 
  

Apesar da ANOVA indicar que todos os fatores influenciaram a acidez do suco, 

pode ser observado que na verdade o que ocorreu foi um erro experimental (resíduo) 

muito baixo, devido a precisão dos resultados obtidos nas titulações conduzidas no pH-

Stat, além da própria variação da matéria-prima. 

 

A análise estatística indicou que os valores do Brix expresso como 

porcentagem de sólidos solúveis variaram de 10,27 a 12,21 °Brix, conforme a 

embalagem empregada, de 10,99 a 11,20 °Brix  nas diferentes temperaturas de 

pasteurização e de 11,04 a 11,43 °Brix durante o tempo de prateleira. Os resultados  

apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   11,23 ± 0,43 °Brix . O Quadro 4.17 

apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados de graus Brix, indicando que 
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a embalagem e a vida de prateleira influenciaram estatisticamente os resultados, ao 

nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD.  

 

Quadro 4.17:   Análise de variância aplicada nos valores obtidos do Brix do suco 

de laranja natural, durante o período de armazenamento em 

geladeira. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Embalagem 136,989 1 136,989 732,55 0,0000 

Temperatura 2,7420 3 0,9140 4,89 0,0027 

Vida de prateleira 0,4606 3 0,1535 0,82 0,4838 

Resíduo 33,6605 180 0,1870   

TOTAL (corrigido) 182,941 187    

 

 

A variabilidade do valor de Brix do suco, pode ser explicada pelo fato que o 

emprego da garrafa PEAD foi em um período da safra da laranja diferente daqueles 

ensaios conduzidos cujas amostras foram embaladas em Latas de Alumínio. Este fato 

causou naturalmente uma variação comparável na matéria- prima. Infelizmente não foi 

possível conduzir ensaios para retirar amostras e utilizar as duas embalagens ao mesmo 

tempo, devido a grande demora do fornecimento da recravadeira de latas de alumínio. 

Assim, observando a Figura 4.16, a mesma sugere o estudo concomitante das duas 

embalagens. 
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FIGURA 4.16:  Grau Brix medido no suco de laranja natural processado e não 

processado, armazenado em geladeira por até 21 dias, em garrafas 

PEAD (polietileno de alta densidade) ou em Latas de Alumínio. 

 

A análise estatística indicou que os valores de pH do suco de laranja natural 

variaram de 3,78 a 4,08, conforme a embalagem empregada, de 3,80 a 4,07 nas 

diferentes temperaturas de pasteurização e de 3,82 a 4,01 durante o período de 

armazenamento. Os resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   3,93 ± 

0,16 . O Quadro 4.18 apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados do pH, 

indicando que todos os fatores influenciaram estatisticamente os resultados, ao nível de 

confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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Quadro 4.18:   Análise de variância aplicada nos valores obtidos do pH do suco de 

laranja natural, durante o período de armazenamento em geladeira. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Embalagem 2,3629 1 2,3629 96,54 0,0000 

Temperatura 0,6343 3 0,2114 8,64 0,0000 

Vida de prateleira 0,2362 3 0,0787 3,22 0,0241 

Resíduo 4,4056 180 0,0245   

TOTAL (corrigido) 7,8235 187    

 

Esta variabilidade do valor de pH do suco provavelmente se deve a própria 

variação da matéria-prima laranja. A Figura 4.17 ilustra esta variabilidade em função  

da embalagem, que como comentado anteriormente, também significa períodos 

diferentes da safra da laranja. 

FIGURA 4.17:  pH medido no suco de laranja natural processado e não 

processado, armazenado em geladeira por até 21 dias, em 

garrafas PEAD (polietileno de alta densidade) ou em 

Latas de Alumínio. 
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A análise estatística indicou que a contagem total de bactérias mesofílicas do 

suco processado em relação a contagem total  do suco não processado (C/C0) variou de 

0,21 a 17,44, conforme a embalagem empregada, variou de 1,06 a 26,82  nas diferentes 

temperaturas de pasteurização e de 6,06 a 40,52 durante o tempo de armazenamento. Os 

resultados  apresentaram  o  valor  da  grande  média  de 8,04 ± 4,34 . O Quadro 4.19 

apresenta o resultado da ANOVA aplicada nos resultados da contagem total de bactérias 

mesofílicas, indicando que somente a vida de prateleira influenciou estatisticamente os 

resultados, ao nível de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 

 

Quadro 4.19:   Análise de variância aplicada nos valores obtidos da contagem total 

de bactérias mesofílicas do suco processado em relação a contagem 

total do suco não processado (C/C0), durante o período de 

armazenamento em geladeira. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Embalagem 109,684 1 109,684 0,06 0,8094 

Temperatura 8491,6 3 2830,53 1,51 0,2147 

Vida de prateleira 23655,5 3 7885,16 4,19 0,0067 

Resíduo 338386,0 180 1879,92   

TOTAL (corrigido) 370499,0 187    

 

 

Observando a Figura 4.18, apesar da ANOVA não indicar que a embalagem 

influenciou a contagem de bactérias mesofílicas, houve uma ligeira de elevação da 

contagem obtida nas latas de alumínio em relação a garrafa. 

 



 103
 

FIGURA 4.18: Contagem total de bactérias mesofílicas do suco de laranja natural 

processado em relação a contagem total do suco não processado 

(C/C0), armazenado em geladeira por até 21 dias, em garrafas 

PEAD (polietileno de alta densidade) ou em Latas de Alumínio. 

 

 

 Observa-se  pela Figura 4.19 que apesar da ANOVA não indicar diferenças 

significativas na contagem total nas diferentes temperaturas de processo, houve uma 

sensível redução na contagem  quando foi empregada a temperatura de pasteurização de 

87,0 °C. 
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FIGURA 4.19:  Contagem total de bactérias mesofílicas do suco de laranja 

natural processado em relação a contagem total do suco não 

processado (C/C0), armazenado em geladeira por até 21 dias, 

em função da temperatura de processo empregada.  

 

 Analisando a Figura 4.19, podemos afirmar que  a aplicação da temperatura 

acima de 87 °C diminuiu a contagem de bactérias de forma significativa .  

  

A Figura 4.20 ilustra claramente a evolução da contagem total das bactérias 

mesofílicas  em relação a contagem do suco não processado, aumentando com o 

aumento do tempo de armazenamento. É significativo o aumento após 15 dias de 

armazenamento em geladeira.   
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FIGURA 4.20:  Contagem total de bactérias mesofílicas do suco de laranja 

natural processado em relação a contagem total do suco 

não processado (C/C0), armazenado em geladeira por até 

21 dias.  

 

A análise estatística indicou que os valores da contagem de bolores e leveduras 

do suco processado em relação ao suco não processado variou de 0,32 a 0,57, conforme 

a embalagem empregada, variou de 0,03 a 1,32 nas diferentes temperaturas de 

pasteurização e de 0,16 a 0,58 durante o período de armazenamento. Os resultados  

apresentaram  o  valor  da  grande  média  de   0,37 ± 0,06. O Quadro 4.20 apresenta o 

resultado da ANOVA aplicada nos resultados da contagem de bolores e leveduras  

indicando que apenas a temperatura influenciou estatisticamente os resultados, ao nível 

de confiança de 95 % , confirmado pelo teste Tukey HSD. 
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Quadro 4.20:   Análise de variância aplicada nos valores obtidos da contagem de 

bolores e leveduras do suco processado em relação a contagem  do 

suco não processado (B/B0), durante o período de armazenamento 

em geladeira. 

Fonte da variação Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

Razão F Valor de P 

Embalagem 0,9192 1 0,9192 2,87 0,0918 

Temperatura 36,38 3 12,1267 37,90 0,0000 

Vida de prateleira 00,3658 3 0,1219 0,38 0,7667 

Resíduo 57,5942 180 0,3200   

TOTAL (corrigido) 97,3659 187    

 

 

 Nota-se pela Figura 4.21 a mesma tendência indicada na Figura 4.18, ou seja, 

houve um ligeiro aumento na contagem de bolores e leveduras no suco armazenado em 

latas de alumínio. 

 

 A Figura 4.22 indica claramente a diminuição da contagem em relação a 

temperatura de processo, diminuindo com o aumento da temperatura. É sensível a 

diminuição da contagem já a temperatura de 82,5 °C.  

 

A Figura 4.23 indica uma ligeira tendência de aumento da contagem de bolores e 

leveduras com o aumento do tempo de armazenamento em geladeira.
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FIGURA 4.21:  Contagem de bolores e leveduras no suco de laranja natural 

            processado em relação a contagem do suco não        

processado (B/Bo) armazenados em geladeira por até 21 

dias em garrafa de PEAD ou lata de alumínio. 

 

FIGURA 4.22: Contagem de bolores e leveduras do suco de laranja natural 

processado em relação a contagem do suco não processado 

(B/B0), armazenado em geladeira por até 21 dias, conforme 

a temperatura de processo empregada.  
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FIGURA 4.23: Contagem de bolores e leveduras do suco de laranja natural 

processado em relação a contagem do suco não processado (B/B0), 

armazenado em geladeira por até 21 dias.  

 

 

Os dados obtidos no ensaio do dia 14/09/99 para contagem de bolores e 

leveduras  do suco com 21 dias de armazenamento apresentaram um valor incoerente se 

comparado com os demais. No dia que está análise foi realizada é provável que algum 

erro experimental tenha ocorrido, como por exemplo, a pressão da autoclave pode ter 

caiado sem que tenhamos percebido, e desta forma o material não foi devidamente 

esterilizado. 

Também é importante lembrarmos que em nenhum momento as embalagens 

foram esterilizadas, um fator que podia diminuir a contagem não só de bolores e 

leveduras, como também a contagem de bactérias mesofílicas. 

A Figura 4.24 ilustra os valores obtidos na contagem de bolores e leveduras em 

UFC/mL para o suco natural não processado armazenado sob temperatura de 

refrigeração. Os valores acima do traço vermelho excederam o limite aceitável (1000) 
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proposto pela Consulta Pública para suco de laranja in natura (BRASIL, 1999). 

Esta figura mostra claramente que grande parte do suco não processado 

armazenado de 1 a 21 dias apresenta uma contagem de Bolores e Leveduras superior a 

1000.  
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FIGURA 4.24:  Contagem de bolores e leveduras em suco de laranja natural não 

processado, armazenado em garrafa de PEAD ou lata de 

alumínio por 21 dias sob temperatura de refrigeração. 

 

A Figura 4.25 ilustra os valores absolutos obtidos na contagem de bolores e 

leveduras em UFC/mL para o suco natural pasteurizado armazenado sob temperatura de 

refrigeração. Os valores acima do traço vermelho excederam o limite aceitável (500) 

proposto pela Consulta Pública para suco de laranja pasteurizado (BRASIL, 1999). 

 Observando esta figura podemos dizer que a vida de prateleira do produto é em 

torno 15 dias sob temperatura de refrigeração. 
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FIGURA 4.25:  Contagem de bolores e leveduras em suco de laranja natural  

processado, armazenado em garrafa de PEAD ou lata de 

alumínio por 21 dias sob temperatura de refrigeração. 
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4.6 Análise Sensorial 

 

A partir dos termos citados nas fichas  (Método de Rede) pela equipe de provadores, 

os atributos escolhidos em consenso para caracterização do perfil sensorial das amostras de 

suco de laranja foram: cor amarela, presença de partículas/células, viscosidade (visual), 

aroma laranja natural, aroma laranja fermentada, sabor laranja natural, sabor laranja 

fermentada, sabor ácido/azedo, sabor amargo e sabor óleo essencial. 

As amostras de suco de laranja utilizadas na análise sensorial, agrupadas de acordo 

com o seu dia de processamento, estão relacionadas abaixo com suas respectivas 

temperaturas e tempos de retenção:  

T1 =  Suco natural 

T2 =  Suco pasteurizado  T = 82,5 ºC,   ∆t = 13,87 s 

T3 =  Suco pasteurizado  T = 82,5 ºC,   ∆t = 15,82 s 

T4 =  Suco pasteurizado  T = 82,5 ºC,   ∆t = 18,49 s 

 

T5 =  Suco natural 

T6 =  Suco pasteurizado  T = 85,0 ºC,   ∆t = 13,87 s 

T7 =  Suco pasteurizado  T = 85,0 ºC,   ∆t = 15,82 s 

T8 =  Suco pasteurizado  T = 85,0 ºC,   ∆t = 18,49 s 

 

T9 =  Suco natural 

T10 =  Suco pasteurizado  T = 87,0 ºC,   ∆t = 43,90 s 

T11 =  Suco pasteurizado  T = 87,0 ºC,   ∆t = 50,09 s 

T12 =  Suco pasteurizado  T = 87,0 ºC,  ∆t = 58,55 s 
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A análise de variância dos resultados, mostrou que houve diferença significativa 

(p≤0,05) entre as amostras de sucos de laranja natural e pasteurizado em relação aos 

atributos avaliados. A Tabela 4.8 revela os resultados das médias obtidas pelas amostras 

em cada um dos atributos. Pela diferença mínima significativa (DMS) obtida no teste de 

médias de Tukey (p≤0,05), realizou-se a comparação entre as médias. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.8 revelaram que não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os tratamentos nas três temperaturas de pasteurização (1o, 2o 

e 3o Processos) para o atributo cor amarela. Portanto, o tratamento térmico não 

modificou visualmente a cor das amostras de suco de laranja. 

 

A presença de partículas/células foi sempre maior para o suco natural (T1, T5 e 

T9) comparado aos demais tratamentos nas diversas temperaturas de pasteurização. Isto, 

pode ser facilmente explicado pela quebra das partículas da polpa  durante a passagem 

do suco pelas placas do pasteurizador. Resultado este, coerente com os dados obtidos 

nas análises físico-químicas. 

 

A viscosidade visual obtida através dos movimentos circulatórios com colher, 

foi praticamente a mesma para todas as amostras, uma vez que não houve diferença 

estatística (p>0,05) entre os tratamentos nos diversos dias de processo. 

 

O aroma de laranja natural diferiu estatisticamente (p≤0,05) entre os tratamentos 

para as temperaturas 82,5 e 85,0oC, respectivamente 1o e 2o Processos. Os valores  das 

médias dos tratamentos suco natural T5 (4,8) e T8 (3,7) bem como os tratamentos T1 

(5,4) e T3/T4 (3,6 e 3,7 respectivamente) diferiram entre si (p≤0,05).  
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TABELA 4.8:   Médias dos atributos sensoriais para suco de laranja natural e pasteurizado em diferentes temperaturas 
e tempo de retenção 

 
 

       
        ATRIBUTOS 

 
TRATAMENTOS 1O PROCESSO 
 

 
TRATAMENTOS 2O PROCESSO 

 
TRATAMENTOS 3O PROCESSO 

 T1 
 

T2 T3 T4 DMS T5 T6 T7 T8 DMS T9 T10 T11 T12 DMS 

APARÊNCIA1                
Cor amarela 4,2a 4,3a 3,8a 4,1a 0,8  4,1a 4,1a 3,9a 3,9a 0,4 3,7a 3,5a 3,5a 3,6a 0,4 
Partículas/células 5,9a 3,7c 3,0c 4,8b 1,0  5,1a 3,0b 3,2b 3,6b 1,0 5,0a 3,2b 3,5b 3,6b 0,8 
Viscosidade 3,9a 3,6a 3,1a 3,8a 1,2  3,9a 3,7a 3,3a 3,4a 0,8 3,7a 3,7a 3,4a 3,4a 0,5 
                

AROMA2                
Laranja natural 5,4a 4,3a,b 3,6b 3,7b 1,1  4,8a 4,1a,b 4,1a,b  3,7b 0,9 4,7a 4,5a 5,0a 4,5a 0,9 
Laranja fermentada 2,6a 3,2a 3,5a 3,3a 1,5  2,1a 2,2a 2,3a 2,6a 0,7 3,1a 2,9a 2,4a 2,3a 0,8 
                
SABOR3                
Laranja natural 5,1a 4,2a,b 3,5b 3,9b 1,0  5,0a 4,5a 4,4a 4,2a 0,9 5,1a 4,4b 4,5a,b 4,3b 0,7 
Laranja fermentada 2,4a 2,5a 3,2a 3,0a 1,3  1,8a 2,3a 2,0a 2,3a 1,1 2,3a 2,8a 2,4a 2,6a 0,7 
Ácido / Azedo 4,7a 3,6b 4,0a,b 4,7a 1,0  4,2a 4,1a 3,3a 3,2a 1,0 4,2a 4,0a 4,1a 4,3a 1,1 
Amargo 2,4b 2,9a,b 3,5a 3,0a,b 1,0  3,0a 3,1a 2,7a 2,8a 1,0 2,9a 3,1a 2,4a 3,0a 1,2 
Óleo essencial 2,5a 2,4a 2,4a 2,2a 0,9  2,1a 2,6a 2,3a 2,1a 1,0 2,6a 2,8a 2,8a 2,4a 0,7 
 

a,b,c Médias com letras iguais numa mesma linha não diferem estatisticamente (p≤0,05). 
1 Intensidade dos atributos de aparência: fraca a forte (0 a 9cm); pouca a muita (0 a 9cm) 
2 Intensidade dos atributos de aroma: fraco a forte (0 a 9cm) 
3 Intensidade dos atributos de sabor: fraco a forte (0 a 9cm) 
DMS = Diferença Mínima Significativa 
 
T1 = Suco natural 
T2 = Suco pasteurizado T=82,5ºC,  ∆t = 13,87s 
T3 = Suco pasteurizado T=82,5ºC,  ∆t = 15,82s 
T4 = Suco pasteurizado T=82,5ºC,  ∆t = 18,49s 

T5 = Suco natural 
T6 = Suco pasteurizado T=85,0ºC,  ∆t = 13,87s 
T7 = Suco pasteurizado T=85,0ºC,  ∆t = 15,82s 
T8 = Suco pasteurizado T=85,0ºC,  ∆t = 18,49s 

T9 = Suco natural 
T10 = Suco pasteurizado T=87,0ºC,  ∆t = 43,90s 
T11 = Suco pasteurizado T=87,0ºC,  ∆t = 50,09s 
T12 = Suco pasteurizado T=87,0ºC,  ∆t = 58,55s 
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Nestes casos, a elevação do tempo de pasteurização revelou uma diminuição da 

intensidade do aroma natural do suco de laranja. 

 

Os tratamentos, nas diversas temperaturas de pasteurização, não diferiram entre 

si (p>0,05) quanto ao aroma de laranja fermentada, podendo-se inferir que, as amostras 

de suco tanto natural quanto as pasteurizadas não apresentaram este aroma desfavorável.  

 

O atributo sabor laranja natural seguiu a mesma tendência do aroma natural. A 

diferença estatística (p≤0,05) entre os tratamentos para as temperaturas de pasteurização 

de 82,5 e 87,0oC (1o e 3o Processos) revelou uma tendência em diminuição da 

intensidade do sabor natural com a elevação do tempo de pasteurização. Nestes casos, o 

valores médios do suco natural T1 (5,1) diferiu de T3 (3,5) e T4 (3,9), no 1o Processo e, 

o suco natural T9 (5,1) diferiu de T10 (4,4) e T12 (4,3), no 3o Processo.  

 

Da mesma forma, o atributo sabor laranja fermentada não revelou diferença 

estatística (p<0,05) entre os tratamentos nos 3 dias de processo. Além disso, os valores 

médios obtidos para este atributo revelaram que mesmo as amostras de suco de laranja 

natural, sem tratamento térmico, não apresentaram sabor fermentado no período das 44 

horas após o processo. 

 

Houve diferença estatística (p≤0,05) para o atributo sabor ácido na temperatura 

de pasteurização de 82,5oC (1o Processo). O tratamento T2 (média 3,6) não diferiu de 

T3 (4,0) e revelou-se menos ácido que os demais (média 4,7 para ambos), contudo a 

magnitude desta diferença parece não ser importante do ponto de vista prático. 
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Na temperatura de pasteurização de 82,5oC (1o Processo), o atributo sabor 

amargo foi ligeiramente menos intenso para o suco natural T1 (média 2,4) comparado a 

T3 (3,5). Não houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre os tratamentos 

para o 2o e 3o Processos. 

 

Não houve diferença estatística (p>0,05) entre tratamentos nos diversos dias de 

processo para o atributo sabor óleo essencial. Portanto, o processo de extração 

representado pelo suco natural não pasteurizado, apresentou baixos valores de 

intensidade deste atributo. Os valores obtidos dos diversos tratamentos de pasteurização 

do suco, também não apresentaram diferenças significativas nas médias variando de 2,1 

a 2,8. 

 

Os resultados da Tabela 4.8 estão apresentados através dos Perfis Sensoriais das 

amostras (Figuras 4.26, 4.27 e 4.28). O centro da figura representa o ponto zero da escala e 

a intensidade aumenta do centro para a periferia. A média de cada atributo por amostra é 

marcada no eixo correspondente, onde o Perfil Sensorial é traçado pela conexão dos 

pontos. 

 

Na Tabela 4.9 estão apresentados os resultados do teste de aceitação em 

laboratório, das amostras de suco de laranja pasteurizado marca comercial, versus suco 

pasteurizado tratamento T12 (T = 87,0ºC, ∆t = 58,55s). Comparando os valores médios 

para as escalas hedônica, intensidade de aroma e sabor natural e intenção de compra, 

diferenças estatísticas (p≤0,05) entre as amostras foram observadas, apresentando uma 

melhor aceitação da amostra de suco de laranja pasteurizado T12 em relação aos 

parâmetros avaliados. 
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 Perfi l  sensorial de suco de laranja natural 
e pasteur izado (T=82,5ºC)
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FIGURA 4.26:  Perfil sensorial do suco de laranja natural pasteurizado a temperatura de 82,5°C. 
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Perfil sensorial de suco de laranja natural e pasteurizado (T=85ºC)
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FIGURA 4.27:  Perfil sensorial do suco de laranja natural pasteurizado a temperatura de 85,0°C. 
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 Perfil sensorial de suco de laranja natural e pasteurizado 
(T=87ºC)
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FIGURA 4.28: Perfil sensorial do suco de laranja natural pasteurizado a temperatura de 87,0°C. 
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TABELA 4.9:  Valores médios de aceitação global obtidos em testes de 

laboratório, para comparação do suco de laranja processado a    

87,0 °C – 58,55 s com suco de laranja comercial processado.  

 
Suco de laranja pasteurizado 
 

 
Escala 

Marca comercial 
 

T12 DMS 

Hedônica1 
 

4,0b 5,4a 0,7 

Intensidade odor e  
sabor natural de laranja2 

2,8b 3,6a 0,4 

    
Intenção de compra3 
 

2,6b 3,6a 0,5 

T12 (T= 87,0ºC,  ∆t = 58,55s) 
1 7=gostei muito; 1=desgostei muito 
2 5=muito forte ; 1=muito fraco 
3 5=certamente compraria ; 1=certamente não compraria 
 
 

Na escala hedônica de 7 pontos, para a marca comercial o valor médio 4,0 

correspondeu a “nem gostei / nem desgostei” e, para a amostra T12, o valor 5,4 

correspondeu a um termo intermediário entre “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente” . Na escala de intensidade para sabor natural de laranja, a marca 

comercial com valor médio 2,8, ficou próximo da avaliação de intensidade “regular” e a 

amostra T12, com valor médio 3,6, foi caracterizado como suco de sabor natural entre 

“regular” e “forte”. A mesma tendência ocorreu para a escala de intenção de compra 

com valores médios de 2,6, entre “provavelmente não compraria” e “talvez comprasse / 

talvez não comprasse” e 3,6, entre “talvez comprasse / talvez não comprasse” e 

“provavelmente compraria”, respectivamente para o suco de laranja marca comercial e o 

suco pasteurizado T12. 
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De acordo com a Tabela 4.10, os principais motivos citados por alguns 

consumidores para explicar a preferência pela amostra de suco de laranja do tratamento 

T12, foi o odor e o sabor de suco natural (40%). Contudo, esta amostra também foi 

rejeitada por apresentar sabor amargo residual (12%) e sabor fraco/aguado (20%).  

 

TABELA 4.10: Principais motivos citados pelos julgadores* para explicar sua 

preferência pelos sucos de laranja pasteurizados 

 
Porcentagem de consumidores (%) 

 
 

Motivos 
 Marca comercial Tratamento 

T12 

Motivos pelos quais não compraria 

 

Aroma e sabor fermentado (oxidado) 

 

 

 

14 

 

 

2 

Aroma e sabor  suco industrializado 
(artificial) 

26 2 

   
Sabor estranho (químico/medicamento) 
 

12 2 

Sabor fraco (aguado) 
 

4 20 

Sabor amargo residual 
 

4 12 

Motivos pelos quais compraria 

 

  

Aroma e sabor suco natural 
 

8 40 

Partículas (fibras) no suco natural 
 

0 10 

Sabor ácido 
 

6 8 

Sabor fraco (aguado) 
 

4 20 

Sabor amargo residual 
 

4 12 

* Número total de julgadores = 50 (100%) 
T12 (T=87,0ºC,  ∆t = 58,55s) 
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A menor preferência dada à amostra comercial, foi caracterizada pelo aroma e 

sabor de laranja fermentada/oxidada (14%), aroma e sabor de suco 

industrializado/artificial (26%) e sabor estranho lembrando a medicamento/químico 

(12%). 

 A Tabela 4.11 indica que enquanto 50% dos julgadores reportaram gostar 

ligeiramente ou em maior grau do suco de laranja comercial dando a essa amostra 

valores iguais ou superiores a 5 na escala hedônica, 78% dos consumidores reportaram 

gostar ligeiramente ou em maior grau do suco minimamente processado T12.  

Quanto à intensidade de aroma e sabor natural de laranja, a distribuição de 

valores regular a muito forte, revelou 86%  para o suco processado T12  contra  62%  

para o suco de laranja pasteurizado comercial. 
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TABELA 4.11: Distribuição  da  freqüência  de  ponto atribuída no teste de 

aceitação de consumidores* em laboratório para o suco de laranja 

pasteurizado marca comercial e processado T12. 

 SUCO   DE   LARANJA  PASTEURIZADO 

            Marca Comercial      Tratamento T12 

 

 

ESCALAS  Percentual 
(%) 

Percentual  
(%) 

Hedônica    
7 – gostei muito  6 26 
6 – gostei moderadamente  20 28 
5 – gostei ligeiramente  24 24 
4 – nem gostei/nem desgostei  8 8 
3 – desgostei ligeiramente  14 10 
2 – desgostei moderadamente  16 4 
1 – desgostei muito  12 0 
 
Intensidade aroma e sabor natural 

  

5 – muito forte  2 20 
4 – forte  26 34 
3 - regular  34 32 
2 – fraco  26 10 
1 – muito fraco  12 4 
 
Intenção de compra 

   

5 – certamente compraria  6 26 
4 – provavelmente compraria  18 32 
3 – talvez comprasse/talvez não 
comprasse 

 24 22 

2 – provavelmente não compraria 28 14 
1 – certamente não compraria  24 6 
* Número total de julgadores = 50 (100%) 
   T12 (T=87,0ºC,  ∆t = 58,55s) 

 

 

 A intenção de compra (talvez comprasse/talvez não comprasse a certamente 

compraria) refletiu resultados anteriores, da aceitação e da intensidade de aroma e sabor 

natural, somando 24% da intenção para o suco  de laranja comercial e 58% para o suco 

minimamente processado.  

De outra forma, as Figuras 4.29, 4.30 e 4.31 apresentam a freqüência (%) em 

função dos valores (ou escores) atribuídos pelos consumidores. Nestes gráficos, pode-se 
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verificar valores ou escores mais altos com maiores freqüências (%) para a amostra de 

suco processada T12 comparada a comercial, isto é, um deslocamento para a direita da 

curva imaginária de Gauss. Neste caso, pode-se visualizar melhor a maior aceitação da 

amostra de suco teste comparada à amostra de suco pasteurizado comercial. 

 

Considerando os três dias de processo, onde se teve um aumento progressivo das 

relações temperatura e tempo de pasteurização e através da análise do perfil sensorial, 

pode-se concluir que não houve diferenças estatísticas entre as amostras de suco natural 

e o suco pasteurizado, para os atributos avaliados: cor amarela, viscosidade visual, 

aroma fermentado, sabor fermentado e sabor óleo essencial. Apresentou diferenças 

estatísticas em relação aos atributos: presença visual de partículas/células, que sempre 

foi ligeiramente superior para as amostras de suco natural; aroma e sabor de laranja 

natural, onde percebe-se a tendência em diminuição da intensidade destes atributos com 

a elevação do tempo de processamento e sabores ácido e amargo que revelaram 

diferenças de pequena magnitude, para o 1o processo. 
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FIGURA 4.29:  Freqüência e valor atribuído para a aceitação do suco de laranja  
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FIGURA 4.30: Freqüência e valor atribuído para intensidade e sabor natural de 

laranja 
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FIGURA 4.31:  Freqüência e valor atribuído para intenção de compra de suco de 

laranja 

 

Os resultados obtidos, com relação aos atributos aroma e sabor de laranja 

natural, estão de acordo com o trabalho de MOSHONAS & SHAW (1997) que também 

evidenciaram diferenças significativas entre suco de laranja valência fresco não 

pasteurizado e suco tratado termicamente (98oC/37s), através de teste triangular e escala 

hedônica de 9 pontos. Para o suco com tratamento térmico brando (98oC/11s), os 

autores não obtiveram diferenças significativas. Os resultados obtidos também 

confirmam que condições de pasteurização mais severas podem ocasionar mudanças 

detectáveis do aroma e sabor dos sucos processados. 

 

Os atributos aroma e sabor de laranja natural mostraram tendências à 

diminuição, com a elevação do tempo de retenção a uma dada temperatura durante o 

processo de pasteurização de suco de laranja. 
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Pelo teste de aceitação em laboratório, o suco de laranja pasteurizado T12, com 

o tratamento térmico mais intenso utilizado neste trabalho (87oC/58,55s), comparado ao 

suco de laranja pasteurizado marca comercial, mostrou características de intensidades 

fortes para o aroma e sabor de laranja natural, sendo considerado o suco mais aceito e 

consequentemente apresentando a maior intenção de compra. 
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5 CONCLUSÕES 

 

v A laranja apresentou um rendimento médio de 0,625 L de suco/kg de laranja durante 

o período de junho de 1999 e fevereiro de 2000. 

 

v As características físico-químicas do suco de laranja analisadas, ou seja, acidez 

expressa como % de ácido cítrico, °Brix, pH, sólidos insolúveis, sólidos totais e teor 

de polpa variaram em função da safra da laranja. 

 

v A atividade da enzima pectinesterase presente na matéria-prima não variou durante 

o período de processamento. 

 

v Na análise estatística dos produtos dos diferentes tratamentos térmicos do suco de 

laranja natural, alguns valores, como os obtidos para a acidez e pH, acusaram 

diferenças, que são explicadas pela própria variação da matéria-prima. 

 

v Os valores obtidos para teor de sólidos totais e teor de polpa dos sucos pasteurizados 

diminuíram com o aumento do tempo de retenção empregado no suco, devido a 

quebra de suas  partículas com a velocidade e mudança de direção do suco escoando 

no canal formado entre duas placas do trocador. A análise sensorial também acusou 

diferenças no suco em relação a quantidade de partículas presentes no mesmo. 

 

v No estudo da cinética da enzima pectinesterase a razão obtida entre a atividade 

residual pela atividade inicial de enzima (PEU/PEUo) diminuiu com o aumento da 

temperatura empregada no tratamento térmico. O mesmo aconteceu com o aumento 
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do tempo de retenção. No entanto, a inativação da pectinesterase variou em relação 

ao pH do suco, apresentando um valor de pH de mínima inativação. Sucos com pH 

3,4 ou 4,5 requereram um tratamento mais brando se comparado a sucos com pH 4,0 

para se obter um mesmo grau de inativação da pectinesterase. 

 

v O modelo obtido pela regressão múltipla linear aplicada nos dados experimentais 

para estimar a razão PEU/PEUo foi: 

 

pHT

tTpHt

tTTY

*10*61316,1      

**10*49205,6*10*95362,9*10*22206,7      

*00515006,0*10*72577,3*10*29178,734923,3

3

52326

242
^

−

−−−

−−

+

+−−

−+−=

 

  Onde: 

  T: Temperatura (°C)    82,5 - 87,0 

  t: tempo de retenção (s)           11,29 - 58,55 

  pH                                       3,4 - 4,5 

 
 
 
v Nos ensaios de vida de prateleira os sucos  armazenados em garrafas de PEAD 

apresentaram diferenças físico-químicas em relação aos armazenados em latas de 

alumínio, já que os ensaios utilizando as garrafas PEAD foram  realizados no 

período de junho a outubro de 1999 enquanto os ensaios utilizando a lata de 

alumínio foram realizados de outubro de 1999 a fevereiro de 2000 e portanto a 

variação apresentada no suco está relacionada com a própria variação da matéria-

prima laranja ao longo de uma safra, que era esperado. 
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v Os valores da razão da contagem de bactérias mesofílicas do produto em relação a 

contagem da matéria-prima (C/Co) analisados estatisticamente variaram apenas em 

relação a vida de prateleira, aumentando consideravelmente com o aumento do 

tempo de armazenamento. A legislação vigente no Brasil não estabelece um valor 

limite aceitável para as bactérias mesofílicas presentes. 

 

v A garrafa de PEAD e a lata de alumínio não apresentaram diferenças estatísticas a 

95% de confiança em relação a contagem de bactérias mesofílicas ,no entanto 

percebemos que houve um pequeno acréscimo na contagem referente ao suco 

armazenado em lata. 

 

v Para os dados obtidos da razão da contagem de bolores e leveduras do produto em 

relação a contagem da matéria-prima (B/Bo) a análise estatística acusou diferenças 

em relação a temperatura empregada no processo térmico. 

 

v Na maior parte das amostras do suco de laranja natural não processado, a contagem 

de bolores e leveduras foi superior ao limite máximo sugerido pela Consulta 

Pública, estabelecido em 1000 UFC/ mL de suco(BRASIL, 1999).  

 

v A contagem de bolores e leveduras realizada em amostras do suco pasteurizado até 

o 15° dia de armazenamento sob temperatura de refrigeração, foi inferior ao valor 

sugerido pela Consulta Pública, estabelecido em 500 UFC/mL de suco (BRASIL, 

1999). 
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v Com relação aos atributos sensoriais avaliados neste trabalho o suco de laranja 

pasteurizado, minimamente processado nas condições estabelecidas, apresentaram 

uma pequena diferença quando comparados com o suco de laranja natural não 

processado. 

 

v Os atributos aroma e sabor de laranja natural diminuíram ligeiramente com a 

elevação do tempo de retenção, a uma dada temperatura, durante o processo de 

pasteurização do suco de laranja. 

 

v  Pelo teste de aceitação global, realizada em laboratório, o suco de laranja 

pasteurizado sob tratamento térmico mais intenso estudado neste trabalho, 87oC / 

58,55s (T12), comparado ao suco de laranja pasteurizado de marca comercial, 

mostrou características de intensidade forte para o aroma e sabor de laranja natural, 

e foi considerado o suco mais aceito e consequentemente apresentou maior intenção 

de compra. 

 

v Levando em consideração os resultados e conclusões aqui apresentados,  pode-se 

estabelecer que a melhor condição de tratamento térmico estudada para a obtenção 

de um suco de laranja natural “minimamente processado” é temperatura de 

pasteurização de 87,0°C,  cuja temperatura diminuiu de forma considerável a razão 

C/Co, combinado a um tempo de retenção determinado pelo modelo preditivo de 

acordo conforme o pH do suco. Atributos sensoriais confirmaram que o suco 

processado nas condições dadas acima, terá aceitação pelo consumidor. Além disso, 

pelos testes de vida de prateleira, este suco poderá ser armazenado por até 15 dias,  

sob temperatura de refrigeração. 
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v Como recomendação para trabalhos futuros, o estudo da inativação da enzima 

pectinesterase em processos contínuos de pasteurização do suco de laranja ainda 

deve ser explorado. Experimentos devem ser conduzidos de modo a buscar modelos 

matemáticos que correlacionem outras características do suco, como teor de polpa. 

Uma sugestão para os próximos trabalhos seria não considerar o processo contínuo 

de pasteurização como um sistema isotérmico, mas estudar a inativação da 

pectinesterase nas seções de aquecimento e resfriamento separadamente, pois apesar 

do tempo de residência nas placas ser muito curto , e consequentemente a elevação 

da temperatura ser muito rápida, será importante estimar a contribuição destas 

seções em relação a inativação da enzima. . 

 

v Outra sugestão para os próximo trabalhos é conduzir testes sensoriais em paralelo 

com o teste de vida de prateleira. 
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ANEXO I 
 

Telas do Programa Visual Basic v. 4.0 
 

FIGURA I.1: Tela 1 : Entrada de dados para o programa. 
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FIGURA I.2: Tela 2 : Verificação dos resultados. 
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FIGURA I.3: Tela 3 : Informações sobre o programa. 
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LISTAGEM DO PROGRAMA 

 

'Versão 4 do programa "ar" para cálculo do arranjo ideal para o trocador 

'Utilização de equações para descrever o comportamento das propriedades 

'Utilização de equações para cálculo de números adimensionais como o Nusselt 

 

'Declaração de variáveis 

 

    Dim fp(), ft() As Variant          'Fluídos utilizados 

    Dim secao() As Variant           'Seção estudada 

    Dim mp(), mt() As Single       'Vazões mássicas de projeto dos fluídos 

    Dim t1(), t2() As Single       'Temperaturas de entrada e saída do produto 

    Dim t3(), t4() As Single       'idem térmico 

    Dim p1(), p2() As Single       'Número de passes do arranjo 

    Dim d1(), d2() As Single       'Número de passagens do arranjo 

    Dim cpp, viscop, densp, condp As Single  'Características do fluído produto 

    Dim cpt, viscot, denst, condt As Single   ' idem fluído térmico 

    Dim jp(), jt() As Single            'Parâmetro de auxílio para h 

    Dim hp(), ht() As Single           'H do fluído 

    Dim np As Single                'Número de placas de fluxo 

    Dim a As Single                 ' Área da placa 

    Dim de As Single                ' Diâmetro equivalente da placa 

    Dim l As Single                ' Dimensão característica da placa 

    Dim U() As Single               ' Coeficiente global de troca térmica 

    Dim lmtd() As Single           ' Diferença logarítmica de temperaturas 

    Dim acalc() As Single            ' Área calculada 

    Dim condm As Single            ' Condutividade térmica do metal 

    Dim r() As Single               ' Razão entre as áreas calculada e projetada 

    Dim lwfp(), lwft() As Single   ' Perda de carga 

    Dim Q As Single                 ' Calor envolvido no sistema 

    Dim j, i, k, m, n, c, b As Integer   ' Contadores auxiliares 

    Dim Rep(), Ret() As Single     'Reynolds para o fluído produto e para o térmico 

    Dim Nup(), Nut() As Single     'Nusselt para o fluído produto e para o térmico 
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    Dim Prp(), Prt() As Single     'Prandt para o fluído produto e para o térmico 

    Dim incrusp(), incrust() As Single  'Fatores de Incrustração dos fluídos 

    Dim message As String         ' Variáveis para mensagens 

    Dim dtensaio() As Variant           ' Data do ensaio 

    Dim dialogtype As Integer 

    Dim title As String 

    Dim tmed1, tmed2 As Single 

     

     

    Option Explicit 

 

Private Sub Alterasec() 

 

    If j = 1 Then 

        MsgBox " Você só pode digitar uma seção " 

    End If 

     

    If i < m Then 

        i = m 

    End If 

     

    m = 1 

    n = n + 1 

     

    'Inclusão de nova seção 

    ReDim Preserve secao(j), fp(j), ft(j), dtensaio(j) 

    ReDim Preserve mp(j, i), mt(j, i), jp(j, i), jt(j, i) 

    ReDim Preserve t1(j, i), t2(j, i), t3(j, i), t4(j, i) 

    ReDim Preserve p1(j, i), p2(j, i), d1(j, i), d2(j, i) 

    ReDim Preserve hp(j, i), ht(j, i), lmtd(j, i), lwfp(j, i) 

    ReDim Preserve acalc(j, i), lwft(j, i), U(j, i), r(j, i) 

    ReDim Preserve Rep(j, i), Ret(j, i), Prp(j, i), Prt(j, i), Nup(j, i), Nut(j, i) 

    ReDim Preserve incrusp(j), incrust(j) 
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   'Armazenamento dos dados 

    mp(n, m) = vp.Text 

    t1(n, m) = tprod1.Text: t2(n, m) = tprod2.Text 

    fp(n) = fprod.Text: ft(n) = fterm.Text: secao(n) = sec.Text 

    t3(n, m) = tterm1.Text:  t4(n, m) = tterm2.Text 

    p1(n, m) = pas1.Text: d1(n, m) = div1.Text 

    p2(n, m) = pas2.Text: d2(n, m) = div2.Text 

    incrusp(n) = fip.Text: incrust(n) = fip.Text 

    dtensaio(n) = Data.Text 

 

   'Início dos cálculos 

    tmed1 = (t1(n, m) + t2(n, m)) / 2 

    tmed2 = (t3(n, m) + t4(n, m)) / 2 

    np = (p1(n, m) * d1(n, m)) + (p2(n, m) * d2(n, m)) 

    calculos 

    

    

   If n = j Then 

        MsgBox " Você não mais poderá alterar a seção do trocador " 

   Else 

        MsgBox " Digite agora as propriedades dos fluídos" 

   End If 

    

    

 End Sub 

Private Sub Command1_Click() 
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'Preenchendo o cabeçalho da tabela 

        Table.Row = 0 

     'preenchendo a linha principal 

        Table.Col = 1:  Table.Text = " Vazão (Kg/h)" 

        Table.Col = 2:  Table.Text = "LMTD" 

        Table.Col = 3:  Table.Text = " Fator Incrus. - prod." 

        Table.Col = 4:  Table.Text = " Fator Incrus. - term." 

        Table.Col = 5:  Table.Text = "H-prod" 

        Table.Col = 6:  Table.Text = "H-term" 

        Table.Col = 7:  Table.Text = "U (W/m2*s)" 

        Table.Col = 8:  Table.Text = "Razão das áreas" 

        Table.Col = 9:  Table.Text = "Perda de carga do produto(bar)" 

        Table.Col = 10: Table.Text = "Perda de carga do térmico(bar)" 

        Table.Col = 11: Table.Text = " Seção" 

         

    'preenchendo a coluna principal 

        Table.Col = 0 

        Dim counter As Integer 

        For counter = 1 To 50 Step 1 

            Table.Row = counter 

            Table.Text = counter 

            Table.Row = 0: Table.Col = 0: Table.Text = "Tentativas" 

        Next 

    ' Ajustando o tamanho das colunas 

        For counter = 0 To 11 Step 1 

         Table.ColWidth(counter) = 1300 

        Next 

    ' Ajustando o tamanho da linha principal 

         Table.RowHeight(0) = 500 

    ' Alinhando as colunas 

        For counter = 1 To 11 Step 1 

          Table.ColAlignment(counter) = 2 

        Next 
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    ' Preenchendo as linhas e colunas da tabela com os dados do programa 

        Dim a, b, c As Integer 

         

        For a = 1 To j Step 1 

             

                For b = 1 To i Step 1 

                    c = c + 1 

                    If b < c Then 

                        Table.Row = c 

                         

                         

                    Else 

                        Table.Row = b 

                                                 

                    End If 

                     

                    If r(a, b) = 0 And lmtd(a, b) = 0 Then 

                     

                    Table.Col = 1: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 2: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 3: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 4: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 5: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 6: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 7: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 8: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 9: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 10: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 11: Table.Text = "*****" 

                     

                    Else 

                     

                    Table.Col = 1: Table.Text = mp(a, b) * 3600 
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                    Table.Col = 2: Table.Text = Format(lmtd(a, b), "##.00") 

                    Table.Col = 3: Table.Text = Format(incrusp(a), "scientific") 

                    Table.Col = 4: Table.Text = Format(incrust(a), "scientific") 

                    Table.Col = 5: Table.Text = Format(hp(a, b), "######.00") 

                    Table.Col = 6: Table.Text = Format(ht(a, b), "######.00") 

                    Table.Col = 7: Table.Text = Format(U(a, b), "#####.00") 

                    Table.Col = 8: Table.Text = Format(r(a, b), "##.00") 

                    Table.Col = 9: Table.Text = Format(lwfp(a, b), "scientific") 

                    Table.Col = 10: Table.Text = Format(lwft(a, b), "scientific") 

                    Table.Col = 11: Table.Text = secao(a) 

                    

                    End If 

                     

                Next b 

        Next a 

         

            

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

    End 

End Sub 

 

Private Sub confirma1_Click() 

         

        If k > 0 Then 

            MsgBox " Não é permitido a alteração deste campo, caso queira alterar o 

número de seções, favor reiniciar o programa" 

        End If 

         

        j = nsec.Text 

        i = 1 

        k = 1: m = 0: n = 0: i = 0 
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        message = "DIGITE AS PROPRIEDADES DO TROCADOR" 

        dialogtype = vbOKOnly + vbExclamation 

        title = "Arranjo ideal" 

        MsgBox message, dialogtype, title 

         

End Sub 

 

Private Sub confirma2_Click() 

         

        'Verificação da seção escolhida 

         

        If n = 0 Then 

            n = 1 

        Else 

                Dim response As Integer 

         

                message = " Você alterou a seção na qual estava trabalhando ? " 

                dialogtype = vbYesNo + vbQuestion 

                title = " ATENÇÃO" 

         

                response = MsgBox(message, dialogtype, title) 

         

                If response = vbYes Then 

                    Alterasec 

                    Exit Sub 

                End If 

        End If 

         

        If i = m Then 

            m = m + 1: i = i + 1 

        Else 

            m = m + 1 
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        End If 

         

         

        ReDim Preserve secao(j), fp(j), ft(j) 

        ReDim Preserve mp(j, i), mt(j, i), jp(j, i), jt(j, i) 

        ReDim Preserve t1(j, i), t2(j, i), t3(j, i), t4(j, i) 

        ReDim Preserve p1(j, i), p2(j, i), d1(j, i), d2(j, i) 

        ReDim Preserve hp(j, i), ht(j, i), lmtd(j, i), lwfp(j, i) 

        ReDim Preserve acalc(j, i), lwft(j, i), U(j, i), r(j, i) 

        ReDim Preserve Rep(j, i), Ret(j, i), Prp(j, i), Prt(j, i), Nup(j, i), Nut(j, i) 

        ReDim Preserve incrusp(j), incrust(j) 

        ReDim Preserve dtensaio(j) 

         

        mp(n, m) = vp.Text 

        t1(n, m) = tprod1.Text: t2(n, m) = tprod2.Text 

        fp(n) = fprod.Text: ft(n) = fterm.Text: secao(n) = sec.Text 

        t3(n, m) = tterm1.Text:  t4(n, m) = tterm2.Text 

        p1(n, m) = pas1.Text: d1(n, m) = div1.Text 

        p2(n, m) = pas2.Text: d2(n, m) = div2.Text 

        incrusp(n) = fip.Text: incrust(n) = fit.Text 

        dtensaio(n) = Data.Text 

         

        'Início dos cálculos 

        tmed1 = (t1(n, m) + t2(n, m)) / 2 

        tmed2 = (t3(n, m) + t4(n, m)) / 2 

        np = (p1(n, m) * d1(n, m)) + (p2(n, m) * d2(n, m)) 

        calculos 

         

End Sub 

 

Private Sub calculos() 

   

  Dim a, l, de, e, condm As Single 
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  Dim temp As Single 

   

   

  'Constantes utilizadas no problema 

  a = 0.0049843     ' em m2 

  l = 0.08335      'em metros 

  de = 0.003      'em metros 

  e = 0.001     'em metros 

  condm = 13.4    'em W/m*K 

  'Transformação para Kevin das temperaturas 

    rtmed1.Text = Format(tmed1, "00.00") 

    rtmed2.Text = Format(tmed2, "00.00") 

    tmed1 = tmed1 

    tmed2 = tmed2 + 273.15 

   

  'Calculo das propriedades dos fluidos nas temperaturas médias 

  '1)densidade em Kg/m3 

    denst = -0.0036 * ((tmed2) ^ 2) + (1.8712 * tmed2) + 755.13 

    densp = (-0.0014 * tmed1 + 1.077) * 1000 

  '2)Condutividade Térmica (W/m*K) 

    condt = -0.3838 + 0.005254 * tmed2 - 0.000006369 * (tmed2 ^ 2) 

    condp = ((7 * 10 ^ (-10) * (tmed1) ^ 3) - (6 * (10 ^ (-6)) * (tmed1) ^ 2) + (0.0017 * 

tmed1) + 0.533) 

  '3)Calor específico (J/Kg*K) 

    cpt = (0.6741 + 0.002825 * tmed2 - 0.000008371 * (tmed2 ^ 2) + 0.000000008601 * 

(tmed2 ^ 3)) * 4186.8 

    cpp = 0.0065 * ((tmed1) ^ 2) + (0.4846 * tmed1) + 3913.9 

  '4)Viscosidade (N*s/m2) 

    viscop = (0.0052 * ((tmed1) ^ 2) - (0.746 * tmed1) + 36.683) * 0.001 

    viscot = (1 / (2.1482 * (((tmed2 - 273.15) - 8.435) + (8078.4 + ((tmed2 - 273.15) - 

8.435) ^ 2) ^ 0.5) - 120)) * 0.1 

                

  'Determinação da vazão do fluído térmico 
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  mp(n, m) = mp(n, m) / 3600 

  mt(n, m) = (mp(n, m) * cpp * (t2(n, m) - t1(n, m))) / (cpt * (t3(n, m) - t4(n, m))) 

  vt.Text = Format(mt(n, m) * 3600, "####.##") 

     

  ' Cálculo dos adimensionais para os fluídos 

    Rep(n, m) = (2 * mp(n, m)) / (0.0598 * viscop * d1(n, m)) 

    Ret(n, m) = (2 * mt(n, m)) / (0.0598 * viscot * d2(n, m)) 

     

    Prp(n, m) = (cpp * viscop) / condp 

    Prt(n, m) = (cpt * viscot) / condt 

     

    Nup(n, m) = 0.007762 * (Rep(n, m) ^ 1.00342) * (Prp(n, m) ^ 0.658694) 

    Nut(n, m) = 0.007762 * (Ret(n, m) ^ 1.00342) * (Prt(n, m) ^ 0.658694) 

   

  'Rotina de cálculos 

  If (t4(n, m) - t1(n, m)) - (t3(n, m) - t2(n, m)) <> 0 Then 

    lmtd(n, m) = ((t4(n, m) - t1(n, m)) - (t3(n, m) - t2(n, m))) / Log((t4(n, m) - t1(n, m)) / 

(t3(n, m) - t2(n, m))) 

  Else 

    lmtd(n, m) = t4(n, m) - t1(n, m) 

  End If 

   

  Q = mp(n, m) * cpp * (t2(n, m) - t1(n, m)) 

  hp(n, m) = (Nup(n, m) * condp) / de 

  ht(n, m) = (Nut(n, m) * condt) / de 

  temp = (1 / hp(n, m)) + (1 / ht(n, m)) + (e / condm) 

  temp = temp + incrust(n) + incrusp(n) 

  U(n, m) = 1 / temp 

  acalc(n, m) = Q / (U(n, m) * lmtd(n, m)) 

  lwfp(n, m) = 52.78 * ((mp(n, m) / (a * d1(n, m))) ^ 1.7) * (l ^ 2.7) * (de ^ -3) * (viscop 

^ 0.3) * ((densp * 9.8) ^ -1) 

  lwft(n, m) = 52.78 * ((mt(n, m) / (a * d2(n, m))) ^ 1.7) * (l ^ 2.7) * (de ^ -3) * (viscot ^ 

0.3) * ((denst * 9.8) ^ -1) 
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  lwfp(n, m) = lwfp(n, m) * 0.0000981: lwft(n, m) = lwft(n, m) * 0.0000981 

  r(n, m) = (a * (np - 1)) / acalc(n, m) 

   

 'Apresentação dos resultados parciais 

    rsec.Text = secao(n) 

    rperda.Text = lwfp(n, m) 

    rarea.Text = r(n, m) 

    rtent.Text = m 

   

  message = "VOCÊ PODE REALIZAR MAIS UMA TENTATIVA OU ENTÃO 

VERIFICAR OS RESULTADOS NA PÁGINA DE RESPOSTAS" 

  dialogtype = vbOKOnly + vbInformation 

  title = "ATENÇÃO" 

  MsgBox message, dialogtype, title 

   

   

     

     

     

End Sub 

 

Private Sub Imprime_Click() 

     

     



 146 

'Rotina de impressão dos dados obtidos 

 

        Printer.Orientation = 2 

        Printer.Print "": Printer.Print "" 

      '  Printer.ForeColor = &HFF& 

        Printer.FontName = Screen.Fonts(19) 

        Printer.FontSize = 12 

        Printer.Print Tab(10); Format(Now, "dddd,dd mmmm,yyyy") 

        Printer.Print "": Printer.Print "": Printer.Print "" 

        Printer.ForeColor = &HFF0000 

        Printer.Print Tab(22); " Determinação do arranjo ideal para o trocador de calor à 

placas" 

        Printer.ForeColor = &H0& 

        Printer.FontName = Screen.Fonts(19) 

         

         

        Dim a, b, c As Integer 

         

        For a = 1 To j Step 1 

            b = 1 

            Printer.Print "": Printer.Print "" 

            Printer.Print Spc(6); " Seção do trocador :"; Spc(2); secao(a) 

            Printer.Print Spc(6); " Fluído produto : "; Spc(5); fp(a) 

            Printer.Print Spc(6); " Fluído térmico : "; Spc(5); ft(a) 

            Printer.Print Spc(6); " Data do Ensaio : "; Spc(5); dtensaio(a) 

            Printer.Print Spc(6); " Fator de Incrustação - Produto : "; Spc(2); 

Format(incrusp(a), "SCIENTIFIC") 

            Printer.Print Spc(6); " Fator de Incrustação - Térmico : "; Spc(2); 

Format(incrust(a), "SCIENTIFIC") 

            Printer.Print "": Printer.Print "" 

            Printer.ForeColor = &HFF0000 
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            Printer.Print Spc(6); "Vazão"; Spc(5); "LMTD"; Spc(4); "TP1"; Spc(5); "TP2"; 

Spc(5); "TT1"; Spc(4); "TT2"; Spc(4); "U"; Spc(8); "razão"; Spc(6); "LWF-prod"; 

Spc(6); "LWF-term"; Spc(8); "Arranjo"; Spc(6); "h-Prod"; Spc(6); "h-term" 

            Printer.Print Spc(7); "Kg/h"; Spc(6); " °C"; Spc(6); " °C"; Spc(6); " °C"; Spc(6); 

" °C"; Spc(4); " °C"; Spc(1); " W / m ^ 2°C"; Spc(16); " Bar "; Spc(12); "Bar "; 

Spc(23); " W / m ^ 2 °C"; Spc(2); " W / m ^ 2 °C" 

             

            Printer.Print "" 

            Printer.ForeColor = &H0& 

                 

                For b = 1 To i Step 1 

                     

                    If r(a, b) = 0 And lmtd(a, b) = 0 Then 

                    Printer.Print Spc(15); "**********************" 

                    

                     

                    Else 

                     

                    Printer.Print Spc(6); Format(mp(a, b) * 3600, "###.00"); Spc(5); 

Format(lmtd(a, b), "00.00"); Spc(4); Format(t1(a, b), "00.00"); Spc(3); Format(t2(a, b), 

"00.00"); Spc(3); Format(t3(a, b), "00.00"); Spc(3); Format(t4(a, b), "00.00"); Spc(3); 

Format(U(a, b), "0000.00"); Spc(4); Format(r(a, b), "##0.00"); Spc(6); Format(lwfp(a, 

b), "scientific"); Spc(6); Format(lwft(a, b), "scientific"); Spc(6); p1(a, b); Spc(1); "de"; 

Spc(1); d1(a, b); "/"; p2(a, b); "de"; d2(a, b); Spc(1); Format(hp(a, b), "00000.00"); 

Spc(4); Format(ht(a, b), "00000.00") 

                    

                    End If 

                     

                Next b 

        Next a 

        

        Printer.EndDoc 
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End Sub 

 

Private Sub Picture3_Click() 

         

    'Preenchendo o cabeçalho da tabela 

        Table.Row = 0 

     'preenchendo a linha principal 

        Table.Col = 1:  Table.Text = " Vazão (Kg/h)" 

        Table.Col = 2:  Table.Text = "LMTD" 

        Table.Col = 3:  Table.Text = "Fator Incrust.-prod" 

        Table.Col = 4:  Table.Text = "Fator Incrust.-term" 

        Table.Col = 5:  Table.Text = "H-prod" 

        Table.Col = 6:  Table.Text = "H-term" 

        Table.Col = 7:  Table.Text = "U (W/m2*s)" 

        Table.Col = 8:  Table.Text = "Razão das áreas" 

        Table.Col = 9:  Table.Text = "Perda de carga do produto(bar)" 

        Table.Col = 10: Table.Text = "Perda de carga do térmico(bar)" 

        Table.Col = 11: Table.Text = " Seção" 

         

    'preenchendo a coluna principal 

        Table.Col = 0 

        Dim counter As Integer 

        For counter = 1 To 50 Step 1 

            Table.Row = counter 

            Table.Text = counter 

            Table.Row = 0: Table.Col = 0: Table.Text = "Tentativas" 

        Next 

    ' Ajustando o tamanho das colunas 

        For counter = 0 To 11 Step 1 

         Table.ColWidth(counter) = 1300 

        Next 

    ' Ajustando o tamanho da linha principal 

         Table.RowHeight(0) = 500 
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    ' Alinhando as colunas 

        For counter = 1 To 11 Step 1 

          Table.ColAlignment(counter) = 2 

        Next 

    ' Preenchendo as limhas e colunas da tabela com os dados do programa 

        Dim a, b, c As Integer 

         

        For a = 1 To j Step 1 

             

                For b = 1 To i Step 1 

                    c = c + 1 

                    If b < c Then 

                        Table.Row = c 

                         

                         

                    Else 

                        Table.Row = b 

                                                 

                    End If 

                     

                    If r(a, b) = 0 And lmtd(a, b) = 0 Then 

                     

                    Table.Col = 1: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 2: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 3: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 4: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 5: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 6: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 7: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 8: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 9: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 10: Table.Text = "*****" 

                    Table.Col = 11: Table.Text = "*****" 
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                    Else 

                     

                    Table.Col = 1: Table.Text = mp(a, b) * 3600 

                    Table.Col = 2: Table.Text = Format(lmtd(a, b), "00.00") 

                    Table.Col = 3: Table.Text = Format(incrusp(a), "scientific") 

                    Table.Col = 4: Table.Text = Format(incrust(a), "scientific") 

                    Table.Col = 5: Table.Text = Format(hp(a, b), "0000.00") 

                    Table.Col = 6: Table.Text = Format(ht(a, b), "0000.00") 

                    Table.Col = 7: Table.Text = Format(U(a, b), "0000.00") 

                    Table.Col = 8: Table.Text = Format(r(a, b), "0.00") 

                    Table.Col = 9: Table.Text = Format(lwfp(a, b), "scientific") 

                    Table.Col = 10: Table.Text = Format(lwft(a, b), "scientific") 

                    Table.Col = 11: Table.Text = secao(a) 

                    

                    End If 

                     

                Next b 

        Next a 

         

            

  End Sub 

 

Private Sub Picture5_Click() 

    End 

End Sub 
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