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1. 

NOMENCLATURA 

A ~ea do pico do cromatograma 

Aa Atividade de água 

A- ~ea da molécula de água agua 

B.E.T. - Equação de Brunauer-Ernrnett-Te11er 

C Constante de Guggenhein 

C' Constante relacionada ao calor de sorçao 

DM Densidade molar do 1imoneno 

Eq. Equação 

G.A.B. - Equação de Guggenhein-Anderson-De Boer 

Hc -Calor de condensação do vapor de água 

Hm Calor de sorção de água, da monocamada 

Hq Calor total de sorção das mu1ticamadas 

K Fator de correção do modelo G.A.-B. 

L Volume de líquido no frasco 

M-10 Malto-dextrina com índice de dextrose equivalente 

de 9-12% mim base seca 

M-20 Ma1to-dextrina com índice de dextrose equivalente 

de 19-22 mim base seca 

N Número de Avogadro 

Moles de 1imoneno adicionado ao frasco 

Moles de líquido no frasco 

Moles de vapor no frasco 

Moles de 1imoneno no espaço livre do frasco 



• 

PM-agua 

P 

Pa 

Po 

R 

S 

s 

V 

X 

Y 

W 

W m 

(o) 

% mim 

Peso molecular da água 

pressao de vapor do limoneno 

Pressão parcial de vapor de água no alimento 

Pressão de vapor da água 

Constante universal dos gases perfeitos 

Area da superfície sólida dos liofilizados 

Volume do limoneno adicionado ao frasco 

Volume do espaço livre do frasco 

Fração molar de limoneno no líquido 

Fração molar de limoneno no vapor 

Teor de umidade 

2. 

Teor de umidade, correspondente a saturação dos 

sítios primários por uma molécula de água, ou 

seja, é o valor monomolecular 

Condição de saturação 

Porcentagem (massa em massa) expressando o nÚIDe-

ro de gramas de substâncias contido em 100 g do 

produto 

Porcentagem (massa em volume), expressando o nú

mero de gramas de substâncias contido em 100 ml 

do produto. 

Porcentagem (volume em volume) expressando 6 nú-

mero de mililitros de substâncias, em 100 ml ddo 

produto. 

6Ha Calor de adsorção de água 

6Ho Calor latente de vaporização da água 

% U.R. - porcentagem de umidade relativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A expansao da produção de cítricos nos 

EUA especialmente na Flórida, e o recente fenomenal aumento 

na produção brasileira, é o resultado do desenvolvimentona 

tecnologia de processamento das frutas cítricas. 

Nos EUA, 90% da produção de frutas cí-

tricas sao processadas. No Brasil, em 1988 foram 

sadas 178 milhões de caixas de laranja com 40,8 kg. 

proce~ 

As 

exportações do suco concentrado foram de 1,4 bilhão de dõla 

res. As estimativas da Associação Brasileira de Exportado

res de Cítricos, é de que em 1989 as exportações de suco 

de laranja concentrado alcancem a 1,2 bilhão de dólares 

pois embora tenha havido queda no preço, a exportação aurnen 

tou em cerca de 5%. 

Nos últimos anos nos EUA diminuiu o uso 

de suco de laranja acondicionado em latas, devido aos altos 

custos da embalagem e da qualidade inferior quando compa

rada com sucos embalados em vidro ou plástico. 

Por mais seguro e confiável que seja o 

mercado de um produto, a indústria de alimentos deve estar 

voltada para criar, melhorar, atender às exigências e 

abrir novos mercados. 

A ciência aliada à tecnologia, possibi

litam transformar e aprimorar produtos, desde a qual ida-
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de das sementes, até às diferentes formas de processamento 

e acondicionamento. 

23 Recentemente no Japão, procurou-se 

melhorar a qualidade do suco de laranja através da remo-

ção de ácidos orgânicos, aromas indesejáveis como furfu 

ral, óxido de linalol,e da hesperidina, utilizando-se re-

sinas de troca iônica. 

A liofilização oferece uma série de 

vantagens sobre outros métodos -de conservaçao e vem se 

desenvolvendo nos últimos anos, conforme destacado em ar-

tigo publicado pela International Food Marketing and Tech 

nology, em setembro de 1989. 

o alimento liofilizado apresenta as 

seguintes vantagens quando comparado com o congelado: 

- economia de 70 a 90% no transporte; 

- não necessita de uma rede de refrigeração para o 

transporte e armazenamento; 

possibilidade de armazenamento em condições ambi 

entais, desde que seja embalado adequadamente; 

- distribuição mais fácil ao consumidor final. 

o liofilizado possui ainda as seguin-

tes vantagens: 

- melhor valor biológico, pela ausência de esterili-

zaçao; 

- melhores qualidades naturais de aroma e sabor; 



melhor consistência; 

facilidade de reconstituição. 

5. 

Com o avaço tecnológico, o processo de 

liofilização está sendo realizado em condições economica

mente favoráveis, principalmente em função do uso de micr~ 

processadores no controle de processo,superando problemas 

de manufatura e melhorando a qualidade do produto. 

o suco de laranja liofilizado, pode 

vir a ser um novo produto com excelente qualidade, consti

tuindo-se em nova perspectiva a ser utilizada pelo setor. 

o liofilizado não concorre com o con

centrado congelado. Ele atingiria um mercado alternativo. 

O seu posicionamento de vendas seria nos setores de doses 

individuais, ou seja alimentos de conveniência, para ser 

servido a bordo de aviões, em alimentação institucional,g~ 

rimpos, camping, etc. Também poderia ser utilizado como 

insumo alimentício em tortas, bolos, creme e recheios, mis 

turas de fruta em pó, pós para sorvete componente de gela 

tinas e gelatinas e geléias naturais. 

Na indústria farmacêutica, teria apli

cação como excipiente, aromatizante, corante e, em face 

de suas propriedades farmacológicas, em formulações de me

dicamentos e alim entos dietéticos. 

O presente trabalho foi desenvolvido 

objetivando conhecer: 



o comportamento higroscópico do suco de laranja 

liofilizado; 

o efeito da adição de malto-dextrinas, e da lac

tose e sobre o comportamento higroscópico do su

co de laranja e liofilizado; 

as caracterlsticas espectrais do suco de laran 

ja liofilizado em diferentes atividades de água 

e temperatura; 

- a estabilidade da vitamina C, do suco de laranja 

liofilizado, em diferentes atividades de água e 

temperatura; 

- A influência do valor de pH e natureza 

sobre o teor de limoneno, emulsionado 

ções de lactose liofilizadas. 

do meio, 

em solu 

6. 
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2. REVI SÃO DA LITERATURA 

2.1 - LIOFILIZAÇÃO 

A liofilização é um processo de remo

ça0 da maior parte da água contida num material por subli 

maçao. Sendo a concentração da solução, em termos de sóli 

dos solúveis, maior que 1%, o produto seco terá o mesmo 

volume da solução o que permite obter-se produtos de baixa 

32 densidade aparente 

A liofilização divide-se em três eta

pas: na primeira o material é congelado, a seguir a água 

é sublimada sob pressão reduzida, e, numa terceira etapa, 

a água incongelável é removida por dessorç~o. 

A liofilização, 'por ser um processo 

realizado em baixas temperaturas, é o método de escolha pa 

ra se conservar substâncias termolábeis. Entretanto, o 

sucesso de uma liofilização decorre não do fato da secagem 

ocorrer a baixas temperaturas, mas sim dela ocorrer no es-

tado sólido. Na otimização de uma liofilização 

manter o produto no estado sólido durante as três 

de liofilização 58 

deve-se 

fases 
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2.2 - CONGELAMENTO 

Durante o congelamento de uma solução 

a água transforma-se em gelo, num variado, porém alto grau 

de pureza. Portanto, os constituintes não aquosos são con 

centrados em uma pequena quantidade de água, resultando em 

alterações significativas das propriedades da fase não con 

gelada (pH, acidez titulável, força iônica, viscosidade,po~ 

to de congelamento, tensão superficial e interfacial, além 

do potencial de óxido-redução). Gases dissolvidos, como 

oxigênio e dióxido de carbono, podem ser expelidos da solu-

çao. A estrutura da água e interação soluto-água podem ser 

alteradas. 

Como resultado do congelamento, pode 

haver a formação de misturas eutéticas, ou precipitados a-

12 -morfos • Pode ainda ocorrer a desidrataçao de material 

insolúvel e coalescência de gotas de líquidos imiscíveis. 

Além disso, macromoléculas são aproximadas favorecendo a 

interação. 

A intensidade dessas alterações varia 

em função do material, bem como da velocidade de congelamen 

to. 

As curvas de resfriamento e congelamen

to, observadas na prática, são frequentemente chamadas de 

velocidade de congelamento. 

Alguns autores estabeleceram escalas 

de velocidade de congelamento, em graus Celsius por segundo: 



muito-lento . . . . . . . . . . . 
lento . . . . . . . . . . . . . . 
rápido 

super-rápido . . . . . . . . . . 

abaixo de O,OloC/s 

de 0,01 a 0,06oC/s 

de 0,06 a SOoC/s 

acima de SOoC/s 

9. 

Outros preferem exprimir a velocidade 

e congelamento em termos de profundidade de congelamento 

num dado intervalo de tempo. Em velocidade de congelamen-

to entre 0,5 e 1 mm por minuto, ou pouco mais, o gelo que 

se separa de uma solução eutética tende a formar cristais, 

na forma de agulhas, na direção em que o congelamento pro-

22 
gride 

Essa cristalização direcional está au-

sente tanto em baixas quanto em muito altas velocidades de 

congelamento, bem como em soluções de concentração igual 

. - ~ 66 ou ma10r que a concentraçao eutetica 

Como a maior parte dos poros de um re

síduo sólido após a liofilização é formada pela sublima

ção do gelo puro e esses mesmos poros sao as principais vi 

as para a saída de vapor de água durante o processo de 

secagem, concentrações eutéticas ou maiores são mais difí-

ceis de serem liofilizadas. 

A velocidade de congelamento determina 

a dimensão do cristal de gelo. Congelamento rápido produz 

cristais de gelo muito pequenos que ajudam a preservar de-

talhes estruturais de materiais destinados a observações 

microscópicas. No entanto, os pequenos poros que se for-
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mam durante a sublimação são mais restritivos ao fluxo de 

vapor do que aqueles que seriam formados pelo congelamento 

lento. 

2.3 - ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS EM LIOFILIZAÇ1\O 

Em qualquer fase da liofilização o pro 

duto deve ser mantido abaixo de urna certa temperatura limi 

te, chamada de temperatura de "colapso". O colapso é uma 

alteração estrutural perceptIvel como um encolhimento ra

dial da matriz sólida do liofilizado. 

A causa desse encolhimento é atribulda 

a urna redução da viscosidade. Os valores limites ·que supoE 

tam a matriz sólida são 107 a 1010 cP. O colapso é o re

sultado de um sólido amorfo sofrer llrrl fluxo viscoso 75 

A temperatura de colapso dirninuicom o 

aumento do teor de umidade. Solutos de baixo peso molecu-

lar possuem menor temperatura de colapso. 

Colapso e transição vItrea de pollme

ros amorfos sao fenomenologicamente eventos similares. Tran 

sição vltrea é a passagem de um lIquido para o estado sóli 

do sem mudança de fase. Quando um pOllmero no estado .. 
Vl.-

treo é aquecido, seu volume especIfico aumenta com veloci-

dade constante. A uma certa temperatura de transição vl-

trea, essa velocidade aumenta levando a uma descontinuidade 

na curva de expansão de volume. 
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Abaixo da temperatura de transição, o 

pollmero exibe um comportamento semelhante ao vidro; e-

levando-se a temperatura a valores acima do de transição 

vltrea, o polímero amolece, comportando-se como borracha; 

prosseguindo o aquecimento, a "borracha" é gradualmente 

convertida numa goma, e, finalmente transforma-se num lí-

1 
quido 

Transição vítrea é um fenômeno rever 

slvel enquanto que o colapso de uma matriz liofilizada -e 

irreverslvel. 

A temperatura de transição vítrea é 

dependente do teor de diluentes da mesma maneira que a umi 

dade afeta o colapso. 

Estudos sobre o efeito da quebra de 

pontes de hidrogênio sobre a resistência mecânica de ma-

teriais celulósicos estabeleceram que a relação entre o 

logaritmo do mÓdulo -de Young (valor que mede deformação 

elástica; no caso de materiais celulósicos está relacio-

nado ao número de pontes de hidrogênio, por unidade de vo

lume) e o teor de umidade é linear. A reta sofre uma mu

dança. de imclinação quando atinge . o teor de umidade corres 

pondente a camada monomolecular de água (valor monocamada

B.E.T.l. Neste caso, a adição de uma molécula de água le

va ao rompimento de uma ligação de ponte de hidrogênio.TQ 

davia, quando o teor de umidade é maior que o valor monoca 

mada, rompem-se múltiplas ligações de ponte de 

nio 32, 77 

hidrogê-
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o logaritmo da temperatura de colapso 

versus teor de umidade também é uma relayão linear, sofren 

do mudanya de inclinayão no valor monocamada. Por analo

gia, supõe-se que temperatura de colapso e módulo de Young 

avaliam foryas~estruturais equivalentes devidas a pontes 

de hidrogênio. Portanto, o colapso pode ser associado a 

quebra de ligayões por ponte de hidrogênio. 

Em liofilizados, a retenção de molécu-

las de baixo peso molecular,mesmo aquelas que tenham pres-

sao de vapor maior que a pressão de vapor de água, é de-

vida ã difusão seletiva da água através da matriz liofili

zada, ou seja: nas condições de uma liofilização, o coefi

ciente de difusão das moléculas voláteis é muito menor que 

o da água 74 

Em escala macromolecular, a retenção 

de voláteis ocorre pelo aprisionamento de moléculas em mi 

15 croregiões da matriz liofilizada 

o processo de alojamento dos voláteis 

em microregiões se inicia com o congelamento da solução. 
-

Os voláteis são retidos na matriz suporte de -liofilização 

antes da sublimação do gelo. Quando soluções de compos-

tos orgânicos, como por exempló, açúcares, são resfria-

das, a etapa de nucleação de cristais de soluto é com fre-

quência inibida, h~o havendo portanto a formação de uma 

mistura eutética sólida. Continuando o resfriamento, mais 

gelo puro é formado, deixando uma solução cada vez mais 

concentrada. Finalmente, devido à alta concentração de so 

luto e baixa temperatura, as for9as intermoleculares den~ 
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tro da solução tornam-se tão grandes, que ela sofre urna 

transição vítrea, solificando-se no estado amorfo 3, 15 

A capacidade de substâncias amorfas re

terem outras moléculas é consequência da existência de vo-

lume livre nesses sólidos. O estado cristalino, por causa 

do seu limitado volume livre, é incapaz de acomodar impure 

zas em sua estrutura. Cristalização sucessiva é técnica co 

nhecida para purificação de substâncias. 

Além da retenção de voláteis, a liofili 
_ - 20 

zaçao pode encapsular gorduras, evitando sua oxidaçao 

Compostos voláteis retidos numa matriz 

sólida liofilizada não são removidos mesmo que ela seja pu! 

verizada e a seguir colocada em ambientes de pressão reduzi 

da. No entanto, ocorre eliminação de voláteis quando a ma-

triz entra em colapso. 

Emulsões liofilizadas de óleo em solu-

çao de açúcares, lavadas com hexano para eliminação do óleo 

supercicial, demonstraram não sofrer oxidação. Quando es

sas emulsões são colapsadas pela adição de água, a oxidação 

se inicia imediatamente 20 

portanto, o encapsulamento, tanto de 

voláteis corno de gorduras, depende da integridade da estru

tura liofilizada. 

Recentemente, prepararam-se veslculas 

de lecitina para o encapsulamento de pepsina e lisosima por 
34 liofilização 
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Uma matrizlliofilizada, além de entrar 

em colapso, pode recristalizar-se. A perda de voláteis e a 

oxidação de gorduras retidas na matriz ocorrem mais rapid~ 

mente quando a estrutura se torna cristalina, do que quan

do ela está na condição de colapsada. 

o colapso não é um fenômeno tudo ou na-

da. Ao contrário, uma vez iniciado, ele pode ser in terrom-

pido ou continuar num maior grau em função da temperatura. O 

de colapso não é um fenômeno dependente do tempo 
77 

grau 

2.4 - ISOTERMAS DE SORçKo DE AGUA 

A água é um constituinte essencial de 

muitos alimentos. Ela pode ocorrer como um componente in-

tra ou extra celular em tecidos vegetais e animais, como 

meio dispersante ou solvente em vários produtos; como fase 

dispersa em produtos emulsificados tais como a margarina e 

manteiga. Mesmo nos alimentos desidratados onde a água 

-ocorre em proporçoes menores, trata-se de um dos componen-

tes mais importantes, tendo grande influência sobre a es

tabilidade durante o armazenamento 55, 60 

A molécula de água é de natureza forte-

mente polar devido à distribuição assimétrica das cargas 

negativas e positivas e por isso apresenta marcante tendên-

cia a ligar-se de diferentes maneiras, seja por pontes de 

hidrogênio, forças capilares ou por lontes 5 
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o método mais utilizado para o estudo 

das propriedades da água em alimentos é a determinação das 

isotermas de sorção de água. 

As isotermas sao representações gráfi-

cas ou anal!ticas da pressão parcial de um componente, em 

equil!brio com sua concentração em um sólido à temperatura 

constante. No caso da água, uma isoterma descreve a quan

tidade sorvida por urna substância em função da pressão de 

vapor de equil!brio, ou umidade relativa ou atividade de 
.. 
a-

gua. No caso de alimentos adota-se com mais frequência a 

atividade de água que é definida corno: 

onde: 

Aa = 

Pa = 

Po = 

UR = 

= %UR 

100 

atividade de 
.. 
agua 

pressao parcial de vapor 

pressao de vapor da água 

ratura 

umidade relativa 

de água 

pura, à 

no alimento 

mesma tempe-

A atividade de água, há muito tempo, 

é considerada como um dos fatores de maior influência sobre 

a qualidade e estabilidade dos alimentos. ~ um dos parâ-

metros mais importantes quanto ao desenvolvimento de micror 

ganismos, reaçOes enzimáticas, oxidação ltpldica e escureci 

mento não enzimático 36,37,65,71 
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Os aspectos flsicoS da atividade de 

água também tem recebido considerável atenção, especialme~ 

te em alimentos com alto teor de açúcares, que são respons~ 

veis pela sua natureza higroscópica e tendência a aglomera-

rem-se e perderem fluidez. 

A propriedade dos açúcares no estado 

amorfo, de adsorverem considerável quantidnde de umidade 

e então a liberarem é uma das principais razões para a 

instabilidade flsica de alimentos em pó, mesmo consideran

do-se que a cristalização dos açúcares é frequentemente ini 

bida por outros componentes químicos. Condições de pro

cessamento podem afetar o comportamento higroscópico como 

6 demonstrou CAL-VIDAL e FALCONE , estudando a liofilização 

do suco de maracujá. 

O conhecimento das isotermas de sorçao 

de água -e um dos meios mais apropriados ao estudo de sua 

influência nos alimentos, pois permite estabelecer as con-

dições ideais para sua manipulação e conservaçao. Permite 

prever o tempo de secagem, o tempo de vida de prateleira 

de produtos desidratados acondicionados em embalagem per-

meáveis e as condições de equilíbrio após a mistura de 

produtos com distintas atividades de água. 

As isotermas proporcionam informa-

ções para o estabelecimento de relações termodinâmicas, 

as quais permitem uma interpretação teórica dos resul-

tados experimentais. Através dessas funções pode-se de-
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terminar a energia livre necessária ã transferência de 

moléculas de água no estado de vapor para a superfIcie 

do alimento. Pode-se determinar a entalpia ou calor de 

sorção de água, o que nos fornece a energia de interação 

entre a água e o alimento sendo portanto um lndice de 

grande importância ao se projetar equipamento 

22,24,35,57 gem 

• 

de seca-



18. 

3. MATERIAIS E ~TOOOS . 

3.1 - MATERIAIS 

Suco de laranja,concentrado e congelado 

obtido diretamente do produtor, com concentração de 65
0
Brix, 

acidez total 4,74% m/m expressa em ácido cítrico e teor de 

polpa 5,00% v/v. 

Malto-dextrina, de dois tipos, obtidas 

diretamente do produtor que foram denominadas de M-lO e 

M-20i a composição em açúcares é apresentada no quadro 1. 

Lactose - pA 

Limoneno, obtido diretamente do produ

tor, com grau de pureza de 98%, determinado cromatografica

mente. 

Equipamentos 

Agitador de tubos (Phoenix Mod. AT56) 

Aparelho de Karl-Fisher (Metron Herisau) 

Balança analítica (Sauter) 

Banho-maria com agitação, e temperatura controlada 

(FANEM 3 UNITEMP) 

Centrífuga (FANEM, modelo 204 MR) 

Espectrofotômetro (BECKMAN, modelo Acta 11 r) 



QUADRO 1. Composição em açúcares das ma1to-de~trina 

(% mim base seca) 

M-10 M-20 

Dextrose equivalente 9-12 19-22 

Dextrose 1,0 3,0 

Ma1tose 4,0 6,0 

Trissacarídeos 5,0 8,0 

Tetrassacarídeos 4,0 7,0 

Pentassacarídeos 4,0 7,0 

Hexa e superiores 82,0 69,0 

19. 



Espectrofotômetro (INCIBRAs MP, 200 UV VIS) 

Estufa incubadora para B.O.D. (FANEM) 

Cromatógrafo (CG modelo 37-0) 

Liofilizador (Edwards, modelo L-4KR) 

20. 

Potenciômetro (Tokyo Toa, modelo HM-20-B, digital) 

Recravadeira (Luferco, modelo 33-5) 

Refratômetro (Bertuzzi, modelo M-0/35) 

Seringa (Terumo, modelo MS-GAN 500) 

Microscópio 6ptico (Reichert). 

3.2 - MtTODOS 

3.2.1 - Determinação do teor de umidade 

Determinou-se a umidade dos liofiliza-

dos expresso em % m/m base seca pelo mé~odo 

27 Fisher ,e por gravimetria. 

3.2.2 - Determinação do valor do pH 

de Karl-

Determinou-se o valor de pH, em poten-

ciômetro. 

3.2.3 - Determinação da acidez total 

Determinou-se a acidez total, expressa 

em % mim de acido cítrico, segundo método descrito por TING 

e ROUSEFF 76 • 
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3.2.4 - Determinação da vitamina C 

Determinou-se a vitamina C expressa em 

o 
rng de ácido ascórbico por 100 mL de suco 11,8 Brix, segu~ 

do método descrito por TING e ROUSEFF 76 

3.2.5 - Determinação do teor de polpa no suco 

Determinou-se o teor de polpa expresso 

em % v/v, de suco 11,80 Brix, segundo o método 

76 

descrito 

por TING e ROUSEFF 

3.2.6 - Caracterização espectral no visível e ultra-

violeta 

Determinou-se as características de 

abs~ção no visIvel bem como no ultravioleta, segundo o mé 

54 todo descrito por PETRUS e ATTAWAY 

3.2.7 - Determinação do limoneno 

As determinações do limoneno nas amos-

tras liofilizadas foram feitas por cromatografia em fase 

gasosa pela técnica da análise do espaço livre (PITOMBO et 

1 " 57) a 1.1. • Os liofilizados foram reconstituídos "com "40 roL 

de água deionizada em frascos com capacidade de 73 mL. A 

seguir, foram fechados com tampa de borracha revestidas com 

folha de alumínio, para evitar absorção do limoneno pela 

borracha. Oa frascos foram recravados e colocados em ba-

nho de água a 300 C por 4 horas para o equilíbrio do solu-

to entre as duas fases. A análise do espaço livre foi 
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realizada inserindo-se uma seringa cromatográfica de 5 mL 

nos frascos através da tampa de borracha, retirando-se 3 

mL de amostra do espaÇo livre que foram injetados no cro

matógrafo provido com detetor de ionização de chama, op~ 

rando nas seguintes condições: 

- Coluna: aço inoxidável de 3 m de comprimento e 

3 mrn de diâmetro interno. 

Fase estacionária: Carbowax 20M a 15% • . 

Suporte: Cromossorb W-si1anizado. 

Vazão dos gases: nitrogênio 30 mL/min; hidrogênio 

30 rnL/min e ar sintético 210 rnL/min. 

Temperaturas: detetor 160oC, vaporizador 1400 C 

coluna 100oe. 

3.2.8 - Determinação das isotermas de adsorção de 

-agua 

As isotermas de adsorção de água foram 

determinadas segundo o método descrito 

alii 56 

por PITOMBO 

3.2.9 - Determinãção da temperatura de colapso 

et 

A temperatura de colapso do suco de l~ 

ranja liofilizado foi determinada segundo técnica descrita 

78 por TSOUROUFLIS et ali i , com a seguinte modificação. 
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As amostras ao invés de serem colocadas 

em ampolas, foram acondicionadas em frascos de vidro, · fe

chadas com rolha de borracha, . recravados com anel de alumí

nio, o que permitiu introdução de par termoelétrico para 

controlar a temperatura do produto em análise. 

3.2.10 - Observações microscópicas 

Através de microscopia óptica, com uso 

de polarizador, avaliou-se a morfologia dos liofilizados. 

Avaliou-se a estabilidade e o tamanho 

dos glóbulos de emulsões. 
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4 • PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 - OBTENÇÃO DOS LIOFILIZADOS 

O suco de laranja concentrado e congel~ 

do foi reconstituído a 11,80 Brix. 

As amostras foram preparadas, adicionan 

do-se ao suco, lactose ou malto-dextrinas M-IO ou M-20, de 

modo a obter em todos os casos a concentração de 10% m/v. 

Em frascos de 43 mL foram distribuídos 

5 mL de cada um dos 4 tipos de sucos, que a seguir 

congelados a -400 C. 

foram 

As amostras foram liofilizadas à tempe

. _ . . -- ratura ambiente por .. 96 ... horas, .. assumindo-se 0% de umidade. re 

sidual. 

Os frascos foram pesados antes e apÕs a 

liofilização, o que permitiu a posterior reconstituição de 

cada amostra ao seu peso original. 

---, 

Durante 10 dias, nas temperaturas de 10, 

25 e 3SoC, amostras de suco sem aditivos foram expostas a 

diferentes umidades relativas e, posteriormente, esse mate 

rial foi reconstituído a ll,ao Brix e submetido às análises 

de caracterização espectral e de vitamina C. 
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4.2 - PREPARAÇÃO DE MISTURAS MECÂNICAS SECAS 

Para estudar-se as propriedades de sor-

çao de água de misturas mecânicas, foram liofilizadas solu

ções a 10% m/v de lactose e das malto-dextrinas M-lO e M-20. 

Num graal pulverizaram-se quantidades 

de suco de laranja liofilizado e aditivos liofilizados, na 

mesma proporção, em matéria seca das misturas liofilizadas, 

o que correspondia a cerca de 7 partes de suco para 5 par-

tes de aditivo. Do mesmo modo, prepararam-se misturas do 

suco liofilizado com o aditivo não liofilizado. 

4.3 - OBTENÇÃO DE EMULSÕES DE LIMONENO LIOFILIZADOS 

Em frascos de 73 mL adicionou-se 1,00 g 

de lactose, e 10 mL dos diferentes tampões com valores de 

pH entre 4,00 e 9,00. Os tampões foram preparados segundo 
"2 

técnica descrita por BACILA ~t alii.Os frascos foram agitados 

em banho a 300 C o que facilitou a dissolução. As soluções 

fo~am resfriadas a OOC, mantidas em banho de gelo e com o 

auxílio de uma seringa cromatográfica, adicionou-se no lí-

quido 0,50, 1,0 ou 2,0 ~L de limoneno. Os frascos foram 

agitados num agitador de tubo por 1 minuto, e a seguir con

gelados a -400 C. 

As amostras congeladas foram liofiliza-

das por 24 horas à temperatura ambiente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SUCO DE LARANJA E DOS LIOFILIZADOS 

A tabela 1 apresenta algumas caracterí~ 

ticas do suco de laranja concentrado, do reconstituído e 

ainda dos liofilizados reconstituídos, com e sem aditivos. 

TABELA 1. Características do suco de laranja 

Determinação 

Acidez total 

(%) m/m 

Teor de Polpa 

(%) v/v 

Relação °Brix/ 

Acidez total 

Acidez total 

(%) m/m 

. pH 

Vitamina C 

(mg/100rnL) 

Suco Concentrado 65,0 °Brix 

Suco reconstituído 

a 11,8 °Brix 

1,03 

3,70 

50,52 

4,74 

5,00 

13,7 

Suco reconstituído a 11,8 

°Brix adicionado de 

Lactose M-10 M-20 

(10% m/v) 

1,03 1,03 0,99 

3,70 3,70 3,70 

45,86 45,12 45,74 

Continua 



Continuação da Tabela 1 

Acidez total 

(%) mim 

pH 

Vitamina C 

(mg/lOOmL) 

Suco liofilizado 

reconstituído a 

o 11,8 Brix 

1,00 

3,75 

48,41 

27. 

Suco liofilizado recons

titu{do adicionado de: 

Lactose M-10 M-20 

(10% iIl/V) 

0,97 0,97 0,'96 

3,75 3,75 3,75 

45,07 43,62 43,53 
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o suco de laranja concentrado e congela 

do foi obtido diretamente da produção regular de urna indús 

tria do Estado de são Paulo. 

A liofilização pouco alterou os teores 

de vitamina C. Entretanto, houve pequena diminuição da 

acidez acompanhada da elevação do pH. 

Sendo o pH o cologaritmo da concentra

çao hidrogeniônica molal na solução, o valor 3,70 corres

ponde a urna concentração hidrogeniônica de 0,0],.99% em peso. 

O valor 3,75 equivale a urna concentração de 0,0178% em mas

sa. Essas concentrações mostram urna diminuição de 11% na 

força ácida, embora se deva levar em conta a variação na 

dissociação dos ácidos orgânicos. Além disso, a presença 

de sais proporciona um efeito de tamponamento do meio. 

5.2 - CARACTERIZAÇÃO ESPECTRAL DO SUCO DE LARANJA 

LIOFILIZADO 

Espectros de absorção no visível e ul

tra violeta sao empregados na caracterização de sucos de 

laranja, quanto ã variedade, estado de maturação, bem corno 

na detecção de adulterações. Essas adulterações podem ser 

primárias, corno por exemplo, a adição de água, açúcar e 

ácidos, corno também podem ser mais elaboradas, denominadas 

adulteração sob medida, projetadas especificamente para di-

f · 1 - 54 1CU tar sua detecçao • 

Deve-se salientar que o efeito da va

riável de processo, corno pressao de extração, tem sido ava 
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liado através das características espectrais 

29. 

A figura 1 mostra o espectro de absor-

çao no visível e no ultra violeta do suco de laranja liofi 

lizado. Os máximos de absorção, foram observados a 465, 

443 e 425 nm no visível, e a 325, 280 e 245 nm no espec-

tro do ultra violeta. 

A absorção no visível é devida à pre-

sença de substâncias carotenóides. No ultra violeta a 

absorção se deve aos polifenólicos (325 nm), f lavonóides 

(280 nm) e ácido ascórbico (245 nm). 

Comparando-se espectros do suco de la-

ranja original com o do liofilizado, observa-se q~e sao 

semelhantes, havendo pouca ou nenhuma alteraçao nos máxi

mos de absorção. 

Comparando-se a curva espectral do su

co original com os da literatura 54, observa-se que a pres 

são de extração do suco foi alta, pois esta aumenta a 

absorção no espectro ultra violeta. O pico bem 

a 280 nm indica que houve a adição de polpa. 

definido 

No período de 1972 a 1979, foram anali 

sados na Universidade de Florida 54, 416 amostras de suco 

de laranja concentrado e congelado. A soma das absorbân-

cias a 443, 325 e 280 nm apresentavam o valor mínimo de 

2,002 e o máximo de 2,992, sendo o valor médio de 2 7 410. A 

razao de absorbância (ji~ nm) variou de 0,092 a 0,227 sen 

do o valor médio igual a 0,144. 
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FIGURA 1. Espectros de absorção no vísível e ultra violeta 

obtido de soluções alcoólicas do suco de laran

ja original, bem como do liofilizado. 
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eomparando~se esses resultados com a

queles obtidos com amostras de liofilizado submetidos a 

diferentes umidades relativas, nota-se que para as amos

tras armazenadas a IOoe (Tabela 2), todas, exceto a primei 

ra, se enquadram na faixa do referido estudo, COILI tendên

cia ao limite inferior. Para a temoeratura de 3Soe (Tabe 

la 4), em todas as umidades relativas, a razão de absor

bância apresentou valores abaixo do valor mInimo, enquan

to que para a somatória obteve-se valores dentro da faixa 

considerada. 

A 2S oe (Tabela 3), os valores da soma

tória de absorbância encontram-se dentro dos limites esta

belecidos. Para a razão de absorbância observa-se que os 

valores ora estão dentro, ora fora desses limites. 



TABELA 2. Características de absorção no visível e ultra violeta, do suco de laranja 1iofi-

1izado exposto por 10 dias, a diferentes umidades relativas a 10oC. 

Comprimento de 465 443 
onda (nm) + + 

Umidade ~ 
465 443 425 325 280 443/325 280/325 443 325 

relativa (%) + + 
425 280 

12,3 0,064 0,084 0,103 0,695 1,175 0,121 1,169 0,251 1,954 

24,0 0,062 0,086 0,104 0,750 1,226 0,115 1,635 0,252 2,062 

33,6 0,073 0,099 0,121 0,720 1,206 0,137 1,675 0,293 2,025 

43,1 0,063 0,088 0,112 0,787 1,185 0,112 1,505 0,263 2,060 

62,2 0,069 0,096 0,121 0,725 1,200 0,132 1,655 0,286 2;021 

75,4 0,081 0,110 0,147 0,832 1,350 0,132 1,622 0,338 2,292 

81,2 0,095 0,120 0,142 0,750 1,182 0,160 1,576 0,357 2,052 

W 
N 



TABELA 3. Características de absorção no visível e ultra violeta, do suco de laranja liofi

lizado exposto por 10 dias, a diferentes umidades relativas, a 250 C. 

omprimento -de 465 443 
onda (nm) + + 

465 443 425 325 280 443/325 280/325 443 325 

Umidade (%~ 
+ + 

relativa 
425 280 

8,23 0,083 0,110 0,125 0,960 1,162 0,114 1,210 0,318 2,232 

22,2 0,042 0,055 0,062 0,662 1,360 0,083 2,054 0,159 2,077 

32,7 0,044 0,058 0,067 0,722 1,484 0,080 2,055 0,169 2,264 

43,2 0,072 0,087 0,095 0,726 1,488 0,120 2,049 0,254 2,301 

58,2 0,058 0,072 0,081 0,732 1,500 0,098 2,049 0,211 2,304 

64,4 0,042 0,057 0,064 0,720 1,484 0,079 2,061 0,163 2,271 

75,1 0,047 0,061 0,070 0,719 1,478 0,085 2,055 0,178 2,258 

84,2 0,095 0,108 0,116 0,729 1,490 0,094 2,044 0,319 2,327 

86,5 0,053 0,069 0,076 0,718 1,476 0,150 2,056 0,198 2,263 

w 
w 



TABELA 4. Características de absorção no visive1 e ultra violeta, do suco de laranja liofi

lizado, exposto por 10 dias, a diferentes umidades relativas, a 350 C. 

compr ímerito âe 465 443 onda (nrn) + + 
465 443 425 325 280 443/325 280/325 443 325 

+ + 
425 280 

7,3 0,036 0,047 0,056 0,673 1,394 0,069 2,071 0,139 2,114 

21,0 0,039 0,053 0,066 0,678 1,382 0,078 2,038 0,158 2,113 

32,1 0,048 0,064 0,073 0,845 1,738 0,075 2,057 0,185 2,647 

43,2 0,045 0,058 0,068 0,873 1,804 0,066 2,066 0,171 2,735 

55,4 0,042 0,057 0,067 0,883 1,808 0,064 2,047 0,166 2,748 

74,9 0,045 0,059 0,070 0,887 1,816 0,066 2,047 0,174 2,762 

80,2 0,051 0,066 0,077 0,883 1,810 0,074 2,050 0,153 2,759 

82,6 0,045 0,059 0,070 0,875 1,796 0,067 2,052 0,174 2,730 

85,9 0,046 0,065 0,050 0,888 1,826 0,073 2,056 0,161 2,774 

w 
~ . 
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5.3 - CORRELAÇÃO ENTRE A SOMA DA INTENSIDADE DE ABSORBANCIA 

l465, 443 e 425 nm), E O VALOR DA COR DETERMINADO PE 

LO COLOR!METRO DE HUNTER PARA C!TRICOS 

A cor do produto exerce profunda moti

vaçao na preferência pela laranja e seus produtos. A cor 

do suco de laranja ou da laranjada, influi diretamente na 

opinião do consumidor, compondo-se ao aroma, sabor, corpo, 

doçura, bem como outras características associadas à quali 

dade da bebida. Assim como ocorre com o café, onde seu 

valor está diretamente associado à qualidade da bebida, 

nos EUA, os processadores pagam aos agricultores um preço 

maior pelas frutas que possuam uma cor interna mais inten 

sa 6, 24 

A soma das absorbâncias devida aos ca-

rotenóides correlacionam-se com a escala de cor, obtida 

com um colorímetro de HUNTER 53. Amostras obtidas de dife 

rentes processamentos, variando °Brix, teor de polpa, matu 

ridade e variedade seguem a correlação: 

y = 0,0404x - 1,1886 Eq. (1) 

Y = [absorbância 
(465, 443 e 425 nm) 

x = escala de cor 

A classificação da cor de sucos de la

ranja varia na faixa de 33 a 40 79 

Na tabela 5 tem-se os resultados de 

de cor do SUC0 de laranja, liofilizado, obtidos através da 



TABELA 5. Valores de cor do suco de laranja liofilizado, 

exposto por 10 dias a diferentes Umidades re1a 

Umidade 

relativa 

(% ) 

8,23 

22,2 

32,7 

43,2 

58,2 

64,4 

75,1 

84,2 

tivas alO, L5 e 35
0

C. 

cor 

37,3 

33,3 

33,4 

35,6 

34,6 

33,4 

33,8 

37,3 

Umidade 

relativa 

(%) 

7,3 

21,0 

32,1 

43,2 

55,4 

74,9 

80,2 

85,9 

cor 

32,9 

33,3 

34,0 

33,7 

33,5 

33,7 

33,2 

33,4 

Umidade 

relativa 

(%) 

12,3 

24,0 

33,6 

43,1 

62,2 

75,4 

81,2 

cor 

35,6 

35,6 

36,7 

35,9 

36,5 

37,8 

38,2 

36. 
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equaçao (1), expostos por 10 dias a diferentes valores de 

umidade relativa em três diferentes temperaturas. 

Analisando-se a tabela 5, observa-se 

que a 25 0 C, a cor devida aos carotenóides variou de 33,3 a 

37,3, sendo os maiores valores nos extremos e no valor 

43,2% de umidade relativa. Comportamento semelhante -e 

observado na oxidação lipídica em função da atividade de 

.. 36, 38, 50 agua 

A alta estabilidade dos carotenóides 

em baixos teores de umidade, é indicativo da necessidade 

de urna quas.e completa desidratação do suco de laranja lio 

filizado. Essa observação corrobora com os dados de SAL

WIN 67,68 que estabeleceu que, quando os dados experimen-

tais de urna isoterrna não são aplicáveis ao modelo B.E.T.,o 

que ocorre quando as isoterrnas são do tipo III, há necessi 

dade de urna completa desidratação. 

umidade relativa 

Na temperatura de 10°C a influência da 

o sobre a cor foi menor que a 25 C. pode-

se explicar essa observação pela influência da temperatu

ra que, sendo menor, retardaria as reações de oxidação em 

todas as atividades de água. 

A 350 C observa-se menor influência da 

umidade relativa sobre a cor, quando comparada com as tem

peraturas de 10 e 25°C. Neste caso, a influência da tempe 

ratura se sobrepôs à da atividade de água de modo que 

obteve-se valores de cor praticamente iguais e menores que 

nas outras duas temperaturas experimentadas. 







... 
e -... .. -. .. .. .. .. .. 
'" .. .. .. .. .. 
\; 

I~ .. 
It 
o .. .. .. .. .. 
Q 

~ 

. = ... 
~ 
o .. 

40 • 

0.11 

0.1 • 

O.IS 

10 
0.1 

0.4 o 
tI.o 

"""'D"D,. o .• 

FIGURA 4. Soma das absorbâncias a 465, 443 e 425 nm de so 

luções alcoólicas de suco de laranja liofilizado, 

exposto por 10 dias a diferentes umidades rela

tivas a 350 C, em função do teor de umidade e ati 

vidade de água. 

.0 



41. 

As figuras 2, 3 e 4 ilustram os fenôme 

nos observados. 

Em linhas gerais, a influência da ati-

vidade de água sobre a oxidação do caroteno segue o mesmo 

comportamento daquele estabelecido em sistema modelo de 

oxidação lipídica. A máxima estabilidade ocorre no valor 

monomolecular, onde as moléculas de água competem pelo mes 

mo sítio passível de oxidação. 

A água, em teores intermediários, hi

drata e insolubiliza metais catalizadores31 . MALONEY et 

alii 41 afirmaram que a água se liga a peróxidos tornando-

os não disponíveis a decomposição. 

47 MUNDAY et alii calcularam que em 

muitos alimentos liofilizados existem 1015 radicais livres 

por grama, os quais aumentam com o tempo. A quantidade ê 

proporcional ao teor de gordura e aumenta rapidamente qu~ 

do exposto ao oxigênio. No entanto, a quantidade de radi 

cais livres pode ser reduzida pela interação com água e 

essa redução continua a medida que o teor de água aumenta. 

Entretanto, um posterior aumento do teor de água, acelera 

novamente a velocidade de oxidação. 

Nas atividades de água 0,2 e 0,3 obser 

va-se urna diminuição dos teores de carotenóides, o que a 

primeira vista é contraditório, pois a água possui baixa 

mobilidade. Interessante observar-se que a faixa discor-

dante do modelo Labuza, é entre 0,2 e 0,3 de atividade de 

água. 
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Entretanto o modelo Labuza foi desenvol 

vido para isotermas de sorção de água do tipo lI. Na faixa 

de O a 0,3 de atividade de água, elas são côncavas em rela-

çao as abscissas. As isotermas do suco de laranja liofili 

zados são do tipo III na classificação de BRUNAUER 6 e sao 

convexas em relação as abcissas. 

A partir da atividade de água 0,3 ambas 

sao convexas em relação as abcissas. A diferença na forma 

da isoterma evidencia que a água interage de modo diferente 

com o alimento. 

Estes resultados sao análogos aos obti

dos por LABUZA 38, que estudando o escurecimento não enzimã 

tico do soro de leite, observou que a velocidade máxima da 

reação ocorria numa atividade de água de 0,44, enquanto que 

a regra geral estabelece como sendo a atividade de 0,60. 

Assim como acontece no suco de laranja, o valor 0,44 de ati 

vidade de água era um valor pouco acima do valor de máxima 

estabilidade e de pouca mobilidade para água. 

Através de microscopia eletrônica de 

varredura ficou demonstrado que a transição da lactose pre-

sente no soro do estado amorfo para o cristalino, permi

tiu a oclusão de água em microregiões, que propiciaram um 

meio adequado para que a lactose remanescente reagisse 

rapidamente com a proteína. Portanto, a possibilidade da 

existência de efeitos locais de não equilíbrio, explicaria 

a origem da maior mobilidade da água numa região onde teori 

camente ela estaria com baixa atividade. 
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Os modelos de comportamento da oxida

çao lipldica, frente a diferentes atividades de água, fo

ram desenvolvidos a partir de sistemas simples de 2 ou 3 

componentes. No alimento a situação é complexa, pois si

multaneamente estão ocorrendo, além da oxidação lipídica, 

uma série de outras reaçoes ou interações entre açúcares , 

ácidos, micronutrientes, etc. Portanto, nossos resultados 

são indicadores de uma tendência, sem a pretensão de esta

belecer modelos para a oxidação de carotenóides. 

5.4 - INFLU~CIA DAc ATTVIDADE DE ~GUA SOBRE O TEOR DE 

VITAMINA C 

Nutricionalmente, o suco de laranja é 

uma excelente fonte de vitamina C. Nas variedades Pine-

apple e Valencia o teor de ácido ascórbico varia de 39,2 

a 58, Omg/lOO roL sendo que na fruta madura seu teor é maior 

61 na periferia e no centro 

O suco de laranja contém substancial 

quantidade de ácidos orgânicos, como por exemplo, cítrico 

e málico, o que resulta num baixo valor do pH, que exerce 

efeito estabilizante sobre o ácido ascórbico. O ácido ci-

trico, através da quelação de íons metálicos, exerce uma 

ação protetora contra a degradação da vitamina C. Cabe 

salientar que ocorre diminuição da estabilidade dessa vita 

mina com o aumento do valor do pH. 
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A degradação da vitamina C por via ae

róbica, requer a presença do oxigênio, que pode estar dis

solvido no produto, ou penetrar através do material de 

embalagem, ou ainda difundir-se do espaço livre, para o 

produto. Para sucos acondicionados em embalagens de produ 

to longa vida, a fonte de oxigênio provém de reslduos de 

peróxido de hidrogênio, agente esterilizante aprovado pela 

FDA e usado na assepsia da embalagem. Como 1 mg de oxigê

nio decompõe cerca de 10 mg de vitamina C, pode-se estimar 

as perdas de vitamina, através de cada fonte de oxigênio. 

via anaeróbica, 

A vitamina C pode ser degradada por 

70 onde o principal fator é a temperatura . 

Nessas condições o ácido ascórbico é descarboxilado, desi 

dratado, produzindo furfural e e02 48. 

Estudos realizados com suco de laran 

ja, tipo longa vida, mostraram que a degradação anaeróbi-

. 38 70 ca foi responsável por 2/3 das perdas de vitam~na C ' . 

Os resultados do efeito da atividade 

de água sobre o teor de vitamina C, em três temperaturas, 

são mostrados na tabela 6 e ilus~rados nas figuras 5 a 7. 

De uma maneira geral, pode-se dizer 

que a vitamina C presente no suco de laranja, é uma subs -

tância estável, o que está de acordo com a literatura 6 

Pelas figuras 5, 6 e 7, observa-se que 

nas três temperaturas ensaiadas, ocorre uma mudança na re

lação teor de vitamina C versus atividade de água. A 10oe, 
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TABE.LA 6. Teor de vitamina C, em amostras de suco de laranja 

liofilizado exposto por 10 dias a diferentes umida 

des relativas alO, 25 e 35°C. 

10°C 25°C 35°C 

Umidade Vitamina C Umidade Vitamina C Umidade Vita!rdna C 

relativa relativa relativa 

(%) (rng/1O 0rnL) (%) (rng/100rnL) (%) (rng/1O 0rnL) 

12,3 48,7 8,23 46,4 7,3 46,0 

24,0 48,7 22,2 46,4 21,0 46,0 

33,6 49,7 32,7 47,3 32,1 45,5 

43,1 49,2 43,2 46,4 43,2 45,5 

62,2 49,7 58,2 46,3 55,4 42,1 

75,4 48,7 64,4 43,0 74,9 36,6 

81,2 42,2 75,1 41,2 80,2 31,7 

86,6 40,7 84,2 39,7 85,9 30,7 

87,4 37,8 86,S 39,7 
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25 0 C e 35°C essa mudança ocorre em valores de atividade de 

água de cerca de 0,75, 0,60 e 0,45 respectivamente. 

Esse tipo de comportamento, pode signi

ficar que a partir de uma certa atividade de água crItica, 

entra em operação outro mecanismo de degradação. 

Uma possível explicação seria a de que 

em atividades de água menores, a complexação entre ions 

metálicos e o ácido ascórbico é limitada pela baixa mobili-

dade do meio. Deve-se salientar, que o aumento da tempera

tura diminuiu a viscosidade do mei040 • 

Comparando-se esses resultados com os 

do item 5.3, observa-se que, altas atividade de água di 

minui o teor de vitamina C com o aumento de carotenóides. 

5.5 - INFLU~CIA DO VALOR DO pH SOBRE O TEOR DO LIMONENO, 

EM SOLUÇÕES DE LACTOSE LIOFILIZADAS 

Padronização do método de determinação do limoneno 

Em frascos de 73 mL foram adicionados 

40 roL de água, e diferentes volumes de limoneno de maneira 

análoga a já descrita em 4.3, o que permitiu a construção 

da figura 8 que mostra área do pico normalizada tA/A) em 
o 

função do volume de limoneno adicionado ã água, a 30°C. 

Obteve-se portanto, um sistema onde o 

volume do espaço livre (V) é 33 roL e o volume de líquido 

(L), igual a 40 mL. 
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o 0.1 0.4 0.6 

VOLUME IULI 

FIGURA 8. Ârea do pico normalizada, em função do volume de 

limoneno adicionado a água, a 30
o

C. 
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A ordenada AIA assume-se corno sendo o 

igual a Y/Yo ' ou seja, a razão entre a fração molar do li-

moneno no vapor (Y) e a fração molar de limoneno no vapor 

acima de uma solução saturada (y ). o 

Como o limoneno adicionado ao frasco 

se distribuiu entre as fases, pode-se escrever: 

+ Eq. (1) 

onde: 

o 
moles de lirnoneno adicionado ao frasco ns = 

nL 
= moles de lIquido no frasco 

\r = moles de vapor no frasco 

X ::: fração molar de limoneno no lIquido 

Y ::: fração molar de limoneno no vapor 

(o) ::: condição de saturação 

Pode-se calcular o número de moles de 

limoneno adicionado ao frasco pela expressão: 

o 
::: S x DM Eq. (2) 

onde o 
ns ::: número de moles de limoneno adicionado ao 

frasco 

SO ::: volume de limoneno adicionado ao frasco quando 

AIA ::: 1 o 

DM = densidade molar do limoneno (6,16 x 10-6 moles) 
llL 
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Como a pressao de vapor é independente 

da pressao total acima do líquido, conhecendo-se o valor 

da pressão de vapor do limoneno (p) que é 2,63xlO-
4 

atm, 

pela expressão de Clapeyron: 

pV = n t RT .., Eq. (3) 

onde 

R = Constante Universal dos gases perfeitos 

(0,082 atro. /K.mol) 

T = 303 K 

v= 0,033L 

pode-se calcular o número de moles de limoneno (n.Ry) 

vapor. 

no 

Como ~t = yOn substituindo em (1) tem-
v v 

se o número de moles de limoneno no lIquido. 

Essa padronização do método, além de 

permitir estabelecer as condições adequadas de análise,po~ 

sibilitou estimar-se a solubilidade do limoneno em água 

o -4 a 30 C, como sendo 1,14 x 10 moles/L. Na literatura en-

-4 o 42 
contra-se o valor 1,01 x 10 moles/L a 25 C 

15 Segundo FLINK o valor de pH, duran-

te o congelamento e liofilização, diminui em relação às 

soluções originais, devido a própria mecânica do congela 

mento, onde o gelo formado vai deixando ,nos · .. inters.ticios 

uma solução cada vez mais concentrada de solutos e porque 
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há um aumento da concentração hidrogeniônica associado à 

remoção de água adsorvida durante a fase secundária de 

liofilização. Quanto mais diluída for a solução inicial, 

maior será a variação no valor de pH, em função da existên 

cia de maior + quantidade de ions H • 

Na tentativa de avaliar-se os efeitos 

do congelamento, sobre o valor do pH, adicionou-se ~ indica 

dor universal de pH em diversas soluções de lactose tampo-

nadas, observando-se mudança de coloração em algumas de

las durante o congelamento. Os resultados são mostrados na 

tabela 7. 

Portanto, mesmo soluções tamponadas po 

dem sofrer alterações nos valores de pH, provocadas pelo 

congelamento. 

SMYRL e Le MAGUER 73 estudando o efei 

to do valor de pH sobre a retenção dos voláteis, carvo

na, piperitona e eugenol, em soluções de sacarose liofi-

lizadas, encontraram que a retenção aumentava a medida 

que se afastava do pH neutro. Esses resultados foram 

t t d FLINK 
29 con es a os por que demonstrou que durante a 

liofilização da sacarose em pH ácido, devido ao aumento 

da concentração hidrogeniônica, ocorre hidrólise da mesma, 

e a seguir por desidratação, a frutose transforma-se em 

hidroxi-metil furfural, substância precursora de -reaçoes 

de escurecimento. Como esses compostos absorvem a 280 nm, 

ou sej a, no mesmo comprimento de onda, no qual foi avalia 

do o teor dos voláteis, sua retenção pode ter sido super-

estimada. 



TABELA 7. Valor do pH, de algumas soluções de lactose em 

tampão, antes e depois do congelamento. 

Natureza do Tampão 
Valor do pH 

Inicial Após congelamento 

Citrato-fosfato 7,0 5,5 

Bórax 8,0 7,0 

Bórax 9,0 7,0 

Cacodilato 7,0 5,5 

Fosfato 7,0 5,5 

54. 
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Emulsões preparadas com 0,5, 1, 2, 3 

e 4 ~l de limoneno em 10 ml de solução de lactose também 

foram observadas microscõpicamente. As fotomicrografias 1 

e 2 representam as condições onde se emulsionou 2 e 3 ~l, 

respectivamente. 

A aparência dos glóbulos, é típica de 

emulsões de hidrocarbonetos alifáticos. Deve-se salientar 

que emulsões contendo hidrocarbonetos aromáticos formam a-

glomerados, ou seja, os glõbulos se associam na forma de 

cachos, semelhantes aos de uva, que apresentam maior esta-

bilidade contra a coalescência. 

A emulsão do limoneno nao apresenta a

glomerados, sendo portanto, instável, favorecendo a coa

lescência 18 

A emulsão de dois liquidos sem um es-

tabilizante se separa em duas fases. A fim de estabilizar 

a emulsão, substâncias devem ser adicionadas de modo a 

interferir nas propriedades da interface formando uma bar-

reira energética que evitará o contato entre as gotas emul 

i d d 1 .. 39 d s ona as, retar ando a -coa escencia • eonsiderano-se 

que a velocidade de sedimentação, bem como a de colisão en 

tre partículas são inversamente proporcionais à viscosida 

de da fase continua, as emulsões de limoneno com até 3~1/ 

10mL permaneceram estáveis por pelo menos 5 horas, quando 

mantidas a oOe (comprovado por observações microscópicas). 

Através das observações microscópicas 

das emulsões nota-se que para a maior concentração de 

limoneno utilizada, várias gotículas apresentaram 

diâmetro. 

maior 



f 100 ~m I 

FOTOMICROGRAFIA 1. Emulsão de 2 ~l de limoneno e m 

solução de lactose. 

56. 



I 100 pm i 

FOTOMICROGRAFIA 2. Emulsão de 3 ~l de limoneno em 

solução de lactose. 

57. 
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Analisando-se a tabela 8, evidencia-se 

que nas amostras onde se emulsionou 2 mL de limoneno em 

10 mL da solução de lactose, a retenção foi menor, indepen

dentemente do valor de pH ou natureza do tampão. 

Pode-se explicar tal fato pela for 

maçao de gotas maiores de limoneno que não caberiam nos 

poros do liofilizado (matriz), ficando isoladas no meio da 

água congelada, sendo facilmente removidas na liofilização. 

Quando comparamos os resultados oriun 

dos dos volumes 0,5 e 1 mL de limoneno, observa-se que 

para os volumes de 1 mL as áreas são maiores com uma exce-

çao que foi quando se utilizou bórax em valor de pH igual a 

9. 

Em todas as concentrações admi.te"';'se que 

também ocorra perda da parte de limoneno que inicialmente 

estava dissolvido na solução, mas que separa-se qUando do 

congelamento da água. 

Esses resultados levam a supor que,com 

o aumento da quantidade de limoneno adicionado, formam-se 

gotas maiores, e que deve haver uma quantidade critica que 

pode ser adicionada acima da qual ocorre aumento das per-

das. 

Na maioria dos tampões, nos diferen-

tes valores de pH, a retenção observada foi ligeiramente 

menor nas amostras emulsionadas com 0,5 rnL, mostrando que 

- i d -... 12 ao contrar o o que ocorre em soluçoes homogeneas ,a re-
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TJ\BELA 8. Efeito do valor do pH e da concentração inicial 

do limoneno e da natureza do tampão, sobre a re 

tenção do limoneno emulsionado em soluções de 

lactose, após a liofilização. 

Natureza do 

tampão 

Acetato 

Aconitato 

Citrato 

Citrato-fosfato 

Succinato 

Acetato 

Aconitato 

Citrato 

Citrato-fosfato 

Fta1ato 

Succinato 

Citrato 

Fosfato 

Succinato 

Cacodi1ato 

Fta1ato 

Concentração expressa em área (mm2 ) 

Volume de limoneno adicionado às soluções 
(roL) 

0,5 

185 

189 

204 

151 

165 

165 

178 

190 

180 

250 

165 

189 

213 

290 

225 

168 

1,0 

pH = 4,0 

243 

463 

216 

582 

270 

pH = 4,6 

315 

495 

216 

324 

300 

328 

pH = 6,0 

225 

261 

369 

288 

315 

2,0 

40 

45 

43 

50 

72 

67 

58 

42 

52 

30 

48 

32 

50 

57 

63 

62 

Continua 
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Continuação da Tabela 8 

Concentração expressa em área(rnrn2 ) 
Natureza do 

tampão Volume de limoneno adicionado às soluções 
(rnL) 

0,5 1,0 2,0 

pH = 7,0 

Fosfato 274 · 292 51 

Citrato-fosfato 197 387 38 

Cacodilato 248 427 81 

pH = 8,0 

Bórax 248 220 38 

Fosfato 202 378 48 

Tris 194 310 72 

pH= 9,0 

Tris 253 297 38 

Bórax 230 200 154 
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tenção ê influenciada pela concentração inicial. Os resu1 

. 44 45 
tados são semelhantes aos obtidos por MASSALDI e KING ' • 

5.6 - ISOTERMAS DE SORÇÃO DE UMIDADE 

As isotermas de sorção de umidade, do 

mesmo produto, obtida por diferentes laboratórios, frequen-

temente diferem entre si. Isso se deve ao fato de que a 

exata posição e a forma de urna isoterma dependem de urna 

série de fatores, tais corno, composição, histórico e meto

dologia. Por isso GAL 19 considera que as isotermas de 

outros autores não devem ser usadas, a menos que todos os 

dados relevantes sejam citados e que haja urna semelhança 

muito grande entre as substâncias na qual foi determinada a 

isoterma e aquela que está sendo objeto ' de estudo. Essa con 

dição dificilmente é plenamente preenchida, o que intensi-

fica a importância da determinação das isotermas de todos 

os materiais envolvidos num estudo de processo ou controle 

de qualidade. 

Com o objetivo de avaliar a metodolo

gia utilizada, determinou-se a isoterma de adsorção deulni 

dade a 2S oC (Fig. 9), usando-se celulose microcrista1ina, 

substância selecionada como material de referência em estu 

do co1aborativo entre 

coST-90 74 (*) 

321aboratórios Europeus, projeto 

*European Cooperation in Scientific and Technica1 Research. 
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FIGURA 9. Isoterma de adsorção de água da celulose micro 

cristalina, a 2SoC. 
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Comparando os resultados obtidos neste 

trabalho com os obtidos pelo projeto COST-90 (Tabela 9), 

observa-se que eles são semelhantes, mesmo considerando-se 

que nao se trabalhou em condições idênticas. 

Os resultados do COST-90, representam 

a média de 80 determinações entre os 32 laboratórios parti

cipantes do estudo. Os valores de umidade de equilíbrio va

riaram em- até ±0,30 g/100g de -matéria seca em relação ao 

valor médio. Os valores obtidos neste trabalho variaram 

em até ±0,25 g/lOOg de matéria seca, em relação à média 

do COST-90. 

-Alicando-se a equaçao de Guggenhein-

Anderson-De Boer, modelo G.A.B. aos resultados obtidos nes 

te trabalho e aqueles obtidos no COST 90 obteve-se os valo-

res constantes da tabela 10. 

onde: 

W C. K.Aa 
= Eq. (4) 

Wm (l-KAa) (l-KAa + CKAa) 

Aa = atividade de água; 

W = teor de umidade % mIm base seca; 

Wm = valor monomolecular, teor de umidade correspon 

dente à saturação dos sItios primários por uma 

molécula de água, % mIm base seca; 

C = Constante _de Guggenheim = CO exp (H -H ) /RT; 
q m 

H = calor total de sorção das multicamadas., (kcal/mol) q 

Hm = calor de sorção da monocamada, (kcal/mol) ; 
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TABELA 9. Isoterma de adsorção de água da celulose micro

cristalina a 250 C. 

Teor de Umidade (%m/m base seca) 
Atividade de água 

Presente trabalho COST-90 

0,1 1,75 2,00 

0,2 2,90 3,00 

0,3 4,00 3,75 

0,4 4,80 5,00 

0,5 5,85 5,60 

0,6 6,80 6,75 

0,7 8,00 8,00 

0,8 10,00 10,00 
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TABELA 10. Constantes do modelo G.A.B. obtidas sobre os 

dados de sorção de água da celulose 

cristalina, a 250 C. 

Presente trabalho 

Wm(%m/m base seca) 4,63 

C 8,16 

K 0,650 

S (m2/g matéria seca) 162,05 

micro-

COST-90 

4,53 

8,48 

0,660 

158,55 



k 

K 

-= fator de correçaoi 

o = k exp(H - H ). c t' 
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Hc = calor de condensação do vapor de água (kcal/mol). 

Para resolução da equação (4) trans-

forma-se a mesma em: 

Aa = 
W 

com 

a = 

B = 

y = 

aA 
2 
a 

K 

W m 

1 

W m 

+ 

1 

BAa 

I~ 

11 
/ 

·W.C.K 
m 

+ Y 

11 

2/ 
cl 

Através de uma 

Eq. (5) 

Eq. (6) 

Eq. (7) 

Eq. (8) 

regressãoquadrãtica 

aos valores experimentais obtem-se a, B e y; resolvendo-

- 5 se o sistema de equaçoes, obtem-se os valores de Wm'C e K 

Uma vez conhecido o teor de umidade cor 

respondente à monocamada, pode-se calcular a área da super-

ficie sólida: 

onde: 

1 

PMagua 



S = 

PMágua = 

N = 
A- = agua 

área da superfície sólida ún2/9} 

peso molecular da água (18 g/mol) 

número de Avogadro (6.10
23

) 

área da molécula de água (10,6.10-
20 

m
2

) 

5.7 - ISOTERMAS DE ADSORçKO DE UMIDADE DO SUCO DE 

LARANJA LIOFILIZADO 

67. 

A figura 10 representa a isoterma típi 

ca encontrada nas três temperaturas para o suco de laranja 

liofilizado. Os dados - de sorção de umidade são apresenta-

dos na tabela 11. 

As isotermas encontradas são do tipo 

III segundo BRUNAUER et alii 1, isto é, as curvas obtidas 

sao convexas em relação ao eixo das abscissas. Mesmo para 

baixos teores de umidade, a mesma exerce pressão de vapor 

relativamente elevada, estando portanto, disponível 

reações de deterioração. 

5.8 - CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE SORÇÃO DE ÂGUA 

DAS MALTO-DEXTRINAS M-IO E M-20 E DA LACTOSE 

para 

A tabela 12 apresenta dos dados da i

soterma de adsorção de umidade dos aditivos M-lO e M-20,bem 

como da lactose, naturais e após a liofilização. A repre

sentação gráfica desses resultados encontra-se nas figuras 

11, 12 e 13. 
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FIGURA 10. Isoterrna típica de adsorção de água do suco de 

laranja liofilizado. 



TABELA 11. Isotermas de adsorção de água do suco de laranja liofilizado nas temperaturas de 

10, 25 e 35°C. 

100 e 25°C 350 e 

Atividade de Teor de Umidade Atividade de Teor de Umidade Atividade de Teor de Umidade 
... 

(%m/m base seca) 
.-

(%m/m base seca) água (%m/m base seca) agua agua 

0,123 1,50 0,823 0,01 0,073 0,66 

0,246 3,20 0,222 2,00 0,210 1,85 

0,336 7,10 0,327 4,52 0,321 4,43 

0,431 11,52 0,432 5,66 0,432 8,50 

0,624 23,20 0,582 15,43 0,554 13,11 

0,754 38,91 0,751 30,96 0,749 40,50 

0,874 63,29 0,842 50,00 0,802 45,70 

0,865 55,16 0,826 51,29 

0,859 

0'1 
\O 



TABELA 12. Isotermas de adsorção de umidade dos aditivos M-10, M-20 e 1actose a 25 0 C , n a forma 

natural e liofilizada. 

Teor de Umidade (% base seca) 
Atividade de água 

M-10 M-20 Lactose 

Natural Liofilizado Natural Liofilizado Natural Liofilizado 

0,083 3,13 2,00 3,18 :l,20 0,71 1,25 

0,222 4,72 6,10 5,36 5,65 0,75 3,96 

0,327 6,24 7,70 5,90 5,94 0,69 5,94 

0,432 7,59 9,55 8,06 7,14 0,62 8,15 

0,582 8,95 10,51 10,68 9,44 0,81 1,84 

0,751 15,24 14,70 18,65 15,93 0,85 2,13 

0,842 21,99 19,21 24,11 21,34 1,03 2,38 

0,865 23,80 21,33 26,86 26,69 1,02 2,51 

-....J 
o 
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FIGURA 11. Isotermas de adsorção de água da malto dextrina 

M-20, natural e liofilizada, a 25°C. 
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FIGURA 12. Isotermas de adsorção de água da malto dextrina 

M-10, natural e liofilizado, a 25°C. 
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FIGURA 13. Isotermas de adsorção de água da lactose na

tural e liofilizada, a 25°C. 
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Comparando-se cada material, em função 

do processo de liofilização, tem-se que: para a M-20, a 

liofilização não alterou a forma da isoterma, apresentando

se ambas como sendo do tipo lI, na classificação de B.E.T. 

- Pela figura 11 observa-se que, para v~ 

lores de atividade de água entre O e 0,35, as isotermas são 

semelhantes. Para valores maiores que 0,35 a amostra lio-

filizada, apresenta menores valores de água absorvida. 

Pela tabela 12 e figura 12 verifica-se 

que as isotermas da M-lO natural e liofilizada entrecru-

zam-se em função da atividade de água, apresentando-se como 

sendo do tipo II na classificação de B.E.T. 

Aos dados -experimentais das isotermas 

de adsorção das malto dextrinas, aplicou-se 

G.A.B. e B.E.T. 5,6 

os modelos 

-O modelo B.E.T. equaçao descrita por 

Bunneuer-Emmett-Teller ê o seguinte: 

= 1 + c + 1 

Eq. (9) 

onde: 

C' = constante relacionada com o calor de adsorção 

da monocamada 

W = te or de umidad e (% mim base seca} 

Wm = valor monomolecular (% mim base seca) 

Aa = atividade de -agua 
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Pelas tabelas 13 e 14 observa-se que 

'os valores monomoleculares da M-20 pouco se alteraram após 

a liofilização, com' a ' utilização dos modelos B.E.T. e 

G.A.B. Entretanto, para a M-lO verifica-se que os liofili-

zados apresentaram maiores valores nos dois modelos. 

Os valores C' (Tabela 13) e de C (Ta-

bela 14) foram menores para os liofilizados, tanto para a 

M-lO como para a M-20, nos dois modelos. 

Esses resultados permitem supor que o 

processo de liofilização enfraqueceu a energia de 

das moléculas de água na monocamada. 

ligação 

Pela tabela 12 e figura 13 verifica-se 

que a lactose cristalina é uma produto não higroscópico. A 

lactose liofilizada absorve quantidade crescente de umida-

de, até a atividade de água de 0,432; a partir de valor 

0,582 ela se torna não higroscópica, evidenciando o fenôme-

no da recristalização. As fotomicrografias 3 e 4 represe~ 

tam a lactose natural sob luz polarizada e a liofilizada • 

Constatou-se que após a liofilização, a lactose 
... 

nao pode 

ser observada sob luz polarizada, evidenciando a mudança na 

morfologia, de cristalina para amorfa. 

Não existem ainda métodos .. . economl.COS 

para a produção de substâncias amorfas. O estado amorfo po 

de resultar de processos como a fusão seguida de rápida so-

lidificação, como por- exemplo, em extrusão. Também 

ser obtido na secagem rápida como a que ocorre nos 

pode 

rolos 

de secagem e nos atomizadores. Na liofilização o estado 

- ---, 
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FOTOMICROGRAFIA 3. Lactose, sob luz polarizada antes da

liofilizacao (125X).
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TABELA 13. Constantes da equação de B.E.T. obtidas sobre os 

dados de sorção de água das ma1to-dextrinas a 

25 0 C. 

Constantes M-lO M-20 

Natural Liofilizada Natural Liofilizada 

W 4,81 7,42 4,31 4,42 
m 

(%m/m base seca) 

C' 12,82 4,91 55,91 13,81 

S 168,52 259,88 150,84 154,70 
2 (m /g matéria 

seca) 

TABELA 14. Constantes do modelo G.A.B. obtidas sobre os dados 

de sorção de água das malto-dextrinas a 250 C. 

Constantes M-IO M-20 

Natural Liofilizada Natural Liofilizada 

W 4,59 10,70 4,83 5,11 m 
(%m/m base seca) 

C 22,09 5,40 25,52 11,30 

K · 0,896 0,546 0,924 0,850 

S 159,6 374,5 169,0 178,85 

(m2/g matéria 
seca) 
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amorfo se deve a inibição do crescimento dos cristais, du-

rante o congelamento. 

49 NIEDIEK relata que, ROTH estudando 

o comportamento higroscópico da sacarose moída, observou 

que ela se apresentava no estado parcialmente amorfo. 

o desenvolvimento de uma tecnologia 

eficiente e barata na produção de substâncias amorfas, en 

contrará um amplo mercado -no setor alimentlcio, em função 

das propriedades funcionais dos sólidos amorfos. Dentre 

elas citam-se: redução de atividade de água durante o arma 

zenamento; deformação em baixas temperaturas que consiste 

na transição vítrea, propriedade utilizada na fabricação 

de bombons; aumento da solubilidade, observou-se que 

a lactose liofilizada solubiliza-se instantaneamente ,ao con

trário da cristalina. 

5.9 - ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DE AGUA DO SUCO DE LARANJA 

ADITIVADO LIOFILIZADO E DE MISTURAS MECÂNICAS DE 

SUCO LIOFILIZADO COM ADITIVOS 

As tabelas 15 a 17 apresentam os teo

res de umidade em função da atividade de água, tanto de su-

co aditivado liofilizado, como de misturas mecânicas de 

suco liofilizado com aditivos M-10, M-20 e lactose respecti 

vamente. Os resultados estão graficamente representados 

nas figuras 14 a 16. 



TABELAlS. Isotermasde adsorção de água a 2S oC do suco de laranja aditivado liofilizado, e de 

misturas mecânicas de suco liofilizado com aditivo natural e liofilizado, na propor-

çao de 7 partes de suco para 5 partes de aditivo. (Aditivo: M-lO) 

Atividade de .. 
agua 

0,0823 

0,222 

0,327 

0,432 

0,582 

0,751 

0,842 

0,865 

Teor de Umidade (% mim base seca) 

Mistura Mecânica 

Suco liofilizado com 

aditivo natural 

0,360 

4,20 

6,24 

8,98 

13,31 

26,51 

39,40 

48,60 

A) Suco liofilizado com 

aditivo ,liofilizado 
l 

0,65 

3,90 

5,83 

8,24 

12,12 

24,06 

37,50 

43,40 

B) Suco aditivado 

liofilizado 

0,01 

1,00 

2,01 

5,20 

8,20 

21,44 

31,46 

39,18 

Diferença 

A - B 

0,64 

2,90 

3,82 

3,04 

3,92 

2,61 

6,04 

4,22 

co 
o 



TABELA 16. Isotermasde adsorção de água a 25°C do suco de laranja aditivado liofilizado, e de 

misturas mecânicas de suco liofilizado com aditivo natural e liofilizado, r. ,L · ~)::t ,' ,o .· 

ção de 7 partes de suco para 5 partes de aditivo. (Aditivo:M-20) 

Teor de Umidade (% mim base seca) 

Atividade de Mistura Mecânica Diferença .. 
agua 

Suco liofilizado com A) Suco liofilizado com B) Suco aditivado A - B 
aditivo natural aditivo liofilizado liofilizado 

0,0823 0,32 0,98 0,01 0,97 

0,222 3,95 3,50 1,30 2,20 

0,327 5,73 5,09 1,71 3,38 

0,432 8,54 7,00 4,32 2,68 

0,582 14,50 12,37 6,82 5,55 

0,751 28,00 26,00 22,42 3,58 

0,842 41,82 41,10 33,60 7,50 

0,865 48,55 47,16 38,47 8,69 

00 
I-' 



TABELA 17. Isotermas de adsorção de água a 250 C do suco de laranja aditivado liofilizado, e de 

misturas mecânicas de suco liofilizado com aditivo natural e liofilizado, na propor-

ção de 7 partes de suco para 5 partes de aditivo. (Aditivo:Lactose) 

Teor de Umidade (% mim base seca) 

Atividade de 
Mistura Mecânica 

.- Diferença agua 
Suco liofilizado com A) Suco liofilizado com B) Suco aditivado A - B 

aditivo natural aditivo liofilizado liofilizado 

0,0823 0,01 1,25 0,01 1,24 

0,222 0,90 3,60 1,20 2,40 

0,327 2,97 5,00 2,38 2,62 

0,432 5,82 8,22 4,56 3,66 

0,582 8,81 10,48 7,24 3,24 

0,751 18,44 21,36 14,21 2,15 

0,842 29,90 36,74 30,60 6,14 

0,865 33,08 38,64 33,99 4,65 

(X) 

IV 
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FIGURA 14. Isotermas de adsorção de água, a 2SoC do suco 

de laranja aditivado liofilizado, e de mistu

ras mecânicas do suco liofilizado com aditivo 

natural e liofilizado na proporção de 7 par

tes de suco para 5 partes de aditivo. 

Aditivo: M-10. 
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FIGURA 15. Isotermas de adsorção de água, a 250 C, do suco 

de laranja aditivado liofilizado e de misturas 

mecânicas do suco liofilizado com adl. t i:vu natu

ral e liofilizado na proporçao de 7 partes de 

suco para 5 partes de aditivo. Aditivo: M-20. 
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cânicas de suco liofilizado com adit~~c natu-

e liofilizado na proporçao de 7 partes de suco 

para 5 partes de aditivo. Aditivo: lactose. 
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Nas tabelas 15 e 16 observa-se que nos 

casos de mistura mecânica, o valor de adsorção de umidade 

tende a 'ser semelhante tanto na utilização de aditivo natu 

ral quanto liofilizado, exceto para o menor valor de ati 

vidade de água. 

Na tabela 17 verifica-se que para a 

mistura mecânica os valores de absorção de umidade sao meno 

reS quando se utiliza aditivo natural. 

Ainda nas tabelas 15 a 17 observa-se 

que os teores de umidade de equilíbrio nas misturas 1iofi1i 

zadas são menores que nas misturas mecânicas com aditivos 

liofilizados, sendo que essas diferenças proporcionalmente 

tendem a diminuir com o aumento da atividade de água. 

Supõe-se que,em todos os casos,ocorra 

algum tipo de interação entre os componentes do suco e os 

adi tivos ,ocasionando a menor higroscopicidade nas misturas 

liofilizadas. Admite-se ainda que, tanto a 1actose como 

os açúcares presentes nos aditivos e no suco possam formar 

estruturas amorfas durante a liofilização que, com o passar 

do tempo, iriam absorver umidade e se crista1isar, 1iberan-

do água para 

ras mecânicas, 

tiriam. 

os demais componentes. Já no caso das mistu 

essas interaçõªs seriam menores ou não exis 

CHINACHOTI et ali! 10 calcularam a in

teração entre o amido e a sacarose durante a liofilização , 

comparando a quantidade de água absorvida isoladamente por 

esses componentes. Essa interação foi atribuída ã sacarose 
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amorfa presente no liofilizado. 

9 
CARRILLO et alii estudaram a intera-

çao entre o Hylon 7 (amido de milho com 63% de amilose) e a 

sacarose durante a liofilização, utilizando isotermas de 

adsorção, difração de raios-X, e um modelo fisico-quimi-

co que avalia o grau de formação de agregados de molécula 

de água. Outrossim, compararam isotermas das misturas lio 

filizadas com misturas mecânicas dos componentes. Observa-

ram que na liofilização a sacarose interage com Hylon 7 di-

minuindo o número de sitios ativos, o que é um resultado 

semelhante ao obtido com o suco de laranja. 

As citações de CHINACHOTI et alii 10 

e CARRILLO et alii 9, bem como, os resultados obtidos com o 

suco de laranj a e aditivOs, podem numericamente ser observa 

das nas colunas "diferença" da tabelas 15 a 17. 

5.10 - UMIDADE ADSORVIDA EM FUNÇÃO DO TEMPO 

A tabela 18 apresenta os resultados de 

umidade adsorvida pelo suco de laranja com e sem aditivos 

em fun~ão do tempo, nas umidades relativas 58 e 75% e a 

Nas figuras 17 el8 tem-se a representação gráfica 

desses resultados. 

Para as duas umidades relativas experi 

mentadas, observa-se que a , sorção foi maior para o suco 

liofilizado e menor para as amostras contendo malto-dextri 

nas, ficando a amostra com lactose numa situação interme

diária. 
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TABELA 18. Umidade adsorvida em função do tempo para o suco 

de laranja liofilizado com e sem aditivos quando 

submetidos a 58 e 75% de umidade relativa, a 

25 0 C. 

Umidade Relativa 

( %) 

58 

75 

58 

75 

5"8 

75 

58 

75 

~gua Adsorvida (% mim base seca) 

Tempo (h) 

3 

1,80 

3,70 

6 9 

Suco ~iofilizado 

3,48 

6,11 

4,36 

7,60 

24 

6,94 

12,00 

Suco liofilizado com M-lO 

1,00 

1,59 

1,86 

2,70 

2,41 

3,71 

5,56 

7,36 

Suco liofilizado com M-20 

1,03 

1,49 

2,05 

2,53 

2,66 

3,51 

5,77 

6,60 

Suco liofilizado com Lactose 

1,29 

2,12 

2,16 

3,62 

2,91 

5,02 

6,47 

9,09 
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FIGURA 17. Adsorção de água em função do tempo do suco de 

laranja liofilizado e do suco de laranj,a aditi

vado liofilizado, com M-10, M-20 ~u _lactose, e~ 

postos a ambiente com 75% de umidade relativa,a 

25°C. 

14 



i 
! 
t-" 
t. ... 

90. 

• UII ADlT/". • 

o ---

L At:T06, • _0-
11-1. r --

(I ti II I. 

FIGURA 18. Adsorção de água em função do tempo, do suco de 

laranja liofilizado, e do suco de laranja aditi

vado -liOfi-lizado, com M-IG, -M-20ou --lactose, ex

postos a ambiente com 58% de umidade relativa, a 
25°C. 
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Durante os ensaios observou-se que o 

colapso nos liofilizados ocorreu na seguinte sequência: 

laranja, laranja com lactose, laranja com M-20 e laranja 

com M-lO. Nota-se dos sucos com aditivos, que quanto 

maior o peso molecular dos mesmos, melhor a performance 

dessas misturas quanto ao retardamento do colapso. 

Pela tabela 18 também se observa que 

tanto o aumento do tempo como o maior valor de umidade re-

lativa, ambos promovem maior absorção de umidade em to

dos os produtos experimentados. Verifica-se também que o 

suco liofilizado adicionado de M-20 foi aquele que sofreu 

menor influência da variação da umidade relativa de 58 pa-

ra 75%. 

5. 11 - EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE AS ISOTERMAS DE 

ADSORçXO DE AGUA 

As tabelas 19 a 21 apresentam os resul

tados das isotermas de adsorção de água do suco de laranja 

liofilizado e dos sucos aditivados com M-lO, M-20 e lacto 

se a la, 25 e 350C, respectivamente. 

Em relação ao suco de laranja liofiliza 

do , . pela figura· 19 observa-se que a quantidade de água 

ab'30rvida no equillbrio diminui a medida que a temperatura 

o aumenta de 10 para 25 C, permanecendo praticamente constan 

te com o aumento de temperatura para 350C. 

As misturas liofilizadas (Figs. 20 a 

22) apresentam um comportamento distinto para diferentes 



TABELA 19. Isotermas de adsorção de água do suco de laranja e das misturas liofilizadas, 

com aditivos M-10, M-20 e lactose (lO% m/v) a 100e 

Teor de Umidade (% mim base seca) 
Atividade de água 

Laranja Laranja com M-10 Laranja com M-20 Laranja com Lactose 

0,123 1,50 0,60 0,72 0,40 

0,246 3,20 1,25 2,62 2,26 

0,336 7,10 3,16 4,03 2,80 

0,431 11,52 6,50 7,17 7,20 

0,624 23,20 9,49 11,39 11,54 

0,754 38,91 24,09 27,12 21,34 

0,874 63,29 43,87 43,87 36,84 

\.O 
N 



TABELA 20. Isotermas de adsorção de água, do suco de laranja e das misturas liofilizadas, 

com aditivos M-lO, M-20 e lactose (10% m/v) a 25 0 C 

Teor de Umidade (% mim base seca) 
Atividade de água 

Laranja Laranja com M-lO Laranja com M-20 Laranja com Lactose 

0,0823 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,222 2,00 1,00 1,30 1,20 

0,327 4,52 2,01 1,71 2,38 

0,432 5,66 5,20 4,32 4,56 

0,582 15,43 8,20 6,82 7,24 

0,751 30,96 21,44 22,42 19,21 

0,842 50,00 31,46 33,60 30,60 

0,865 55,16 39,18 38,47 33,99 

\O 
w 



TABELA 21. Isotermas de adsorção de água, do suco de laranja e das misturas liofilizadas, 

com aditivos M-IO, M-20 e 1actose (10% m/v) a 35°C 

Teor de Umidade (% mim base seca) 
Atividade de água 

Laranja Laranja com M-10 Laranja com M-20 Laranja com Lactose 

0,073 0,66 0,51 0,40 0,00 

0,210 1,85 2,54 1,80 1,20 

0,321 4,43 4,11 3,88 3,89 

0,432 8,50 5,49 5,67 6,87 

0,554 13,11 7,20 8,02 8,11 

0,749 32,66 22,88 24,61 20,26 

0,802 40,50 29,48 31,00 26,40 

0,826 45,70 31,80 34,81 29,20 

0,859 51,29 35,78 37,61 33,12 

.o 
~ 
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regiões das isotermas, em rela~ão a variação da temperatu~ 

ra. 

A figura 20 que representa o liofiliza-

do com M-lO, apresenta uma relação inversa entre a água 

absorvida e a temperatura na faixa intermediária de ativi~ 

dade de água, ou seja, entre os valores 0,45 e 0,70.0bser 

vando-se o trecho ' inicial das isotermas nota-se que prati-

camente não houve influência da temperatura. 

M-20, 

No caso das amostras aditivadas com 

o o comportamento observado entre 10 e 25 C, foi o 

comumente encontrado, ou seja, com o aumento de temperatu-

ra, há uma diminuição na quantidade de água absorvida. A 

3Soe, a ,absorção foi maior que a looe até o valor 0,4 de 

atividade de água, permanecendo a partir daI numa si tua

ção intermediária entre as isotermas obtidas a 10 e a 2SoC. 

As amostras com lactose, comportam-se de maneira semelhan-

te as aditivadas com M-20, sendo que a situação intermediá 

ria se inicia no valor 0,6 de atividade de água. 

o Nas temperaturas de 10 e 25 C, para to-

das as amostras, as observações estão de acordo com a ten

dência geral das isotermas de adsorção de água dos alimen

tos. A -35°C as diferenças de comportamento, se devem ao 

fato de que sendo o alimento uma estrutura complexa, ope -

rando-se a uma maior temperatura, algumas alterações irre

versiveis térmicamente induzidas podem ocorrer, modifican 

do as propriedades de sorção de água do sistema. Mudança 

de fase dos componentes, bem como dissolução dos açúcares, 

são fatores determinantes nas alterações das caracterIsti-
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cas de sorçao. A dissolução dos açúcares, um processo en

dotérrnico, aumenta significantemente com o aumento da tem 

peraturá, contrabalançando o efeito oposto, sobre a sor-

ção dos demais componentes do liofilizado. 

Ao fenômeno de adsorção de água, ajus 

ta-se a equaçao de Clausius-Clapeyron, o que permite pre

ver valores de sorção de água em outras temperaturas: 

ln Aa = 
RT 

onde: 

Aa = atividade de água 

~Ha = calor de adsorção de água (kcal/mol) 

R = constante dos gases (1,987 cal/krnol) 

T = temperatura (K) 

Eq. (10) 

Para se determinar ~Ha' a isoterma de 

adsorção deve ser determinada em duas temperaturas: no en-

tanto, para a obtenção de urna melhor estimativa, um maior 

número de temperaturas deve ser empregado. 

Aos dados experimentais das tabelas 19 

e 20, aplicou-se a equaçao de Clausius-Clapeyron. 

Na tabela 22 tem-se o calor isostérico 

de adsorção de água em função do teor de umidade para os 

diferentes liofilizados. 

A figura 23 representa o calor total de 

adsorção em função do teor de umidade para os diferentes 

liofilizados. A linha horizontal representa o calor laten 

te de vaporização da água. 



TABELA 22. Calor isostérico de adsorção de água do suco de laranja liofilizado e do suco de 

laranja liofilizado aditivado com M-10, M-20 ou lactose. 

Teor de Umidade 

(% mim base seca) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Laranja 

4,2 

3,1 

2,9 

2,3 

1,7 

1,4 

Calor Isostérico (Kcal/mol) 

Laranja com M-10 Laranja com M-20 

5,2 3,2 

2,3 1,7 

1,3 1,6 

0,6 1,5 

0,5 1,4 

0,4 1,3 

Laranja com Lactose 

2,1 

0,80 

0,51 

0,31 

0,15 

0,12 

I--' 
o 
I--' 
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FIGURA 23. Calor total de adsorção em função do teor de 

umidade do suco de laranja liofilizadO ' e do 

suco aditivado e liofilizado 

ou lactose. 

com M-lO,M-20 
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o comportamento do suco de laranja lio

.filizado é semelhante ao do Igrapefruit"3, ou seja, o ca

lor total de adsorção diminui à medida que aumenta o teor 

de umidade. 

Observa-se através da figura 23, que ao 

nível de 5% de umidade, o calor total de adsorção foi 

maior para os liofilizados com malto-dextrina. NO suco 

contendo lactose, os valores foram menores para todos os 

teores de umidade. O comportamento foi semelhante ao en-

contrado por PlTOMBO et alii 56 em estudo sobre o efeito 

da adição de açúcar sobre as isotermas de adsorção de água 

do café liofilizado, onde também observaram que o calor de 

adsorção praticamente não variou com os diferentes teores 

de umidade. Essa pequena variação do calor total signif~ 

ca que nestes produtos a adsorção é um processo cooperati -

vo, onde a água absorvida facilita a adsorção de outras mo

léculas. Para valores de umidade maiores que 10% todas a-

mostras com aditivos apresentam menores valores de calor 

de adsorção que do liofilizado puro. 

Os principais constituintes com os quais 

a água interage são açúcares e polímeros tais como: proteí 

nas, amido, celulose, hemicelulose. Os grupos polares 

dessas substâncias possuem graus distintos de afinidade ~ 

la água. Os polímeros, à medida que adsorvem água sofrem 

alterações de constituição e dimensão, refletindo na modi

ficação de suas propriedades. O fenômeno de sorçao de 

água, produz mudança de fase dos açúcares. Portanto, a 

ocorrência simultânea desses eventos dificultam a interpr~ 

tação das curvas de calor isostérico de sorção de água. 
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5.12 - VISÃO GERAL DOS RESULTADOS 

Analisando-se as isotermas, bem como a 

adsorção de água em função do tempo, observa-se que o suco 

de laranja liofilizado é bastante higroscópico. 

A composição do suco revela que quase 

90% do liofilizado constituem-se de açúcares que são subs

tâncias favoráveis à formação de pontes de hidrogênio, o 

que explica a sua alta afinidade pela água. 

Determinação 

ProteIna 

Gordura 

Carboidratos: 

solúveis 

insolúveis 

Cinzas 

QUADRO 2 

Composição aproximada do 
suco de laranja 

(% mim base seca) 

5,1 

1,7 

88,9 

0,84 

5,9 
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Durante as determinações das isotermas 

de adsorção água, observou-se que as amostras de suco de 

laranja liofilizado entraram em colapso com um teor de 

umidade menor ou igual a 3,20, 2,00 e 1,85% mim base seca, 

alO, 25 e 350 e, respectivamente. 

TSOUROUFLIS et alii
69 

determinaram pe-

lo método das ampolas, as temperaturas de colapso do suco 

de laranja liofilizado, com diversos teores de umidade. 

(Quadro 3) . 

Determinou-se a temperatura de colapso 

de modo análog~ ao descrito por TSOUROUFLIS et alii69 para 

o teor de umidade de 0%, obtendo-se o mesmo resultado, 

52 oe. 

Observando-se o Quadro 3, chama a aten 

ça o, o fato da temperatura o de colapso ter sido 10 e para 

liofilizados com 9,20% de umidade, enquanto que neste tra-

balho obteve-se valor igualou menor que 3,20% de umidade. 

Uma possível explicação para tal discrepância pode ser a 

diferente sistemática adotada, ou seja, enquanto neste tr~ 

balho na determinação das isotermas, a umidificação ocor

reu a 10oe, TSOUROUFLIS et alii 69 umidificaram a oOe para 

posteriormente elevar a temperatura. 

Relacionando esse fato com a retenção 

de voláteis, cabe salientar que TO 75 ao estudar soluções 

de lactose liofilizadas·, observou que a perda de voláteis 

foi maior quando a matriz sólida entrou em colapso pela 

absorção de umidade à temperatura constante, do que quando 
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. QUADRO 3. Temperatura de colapso do suco de laranja lio

filizado, congelamento lento, em diversos teo

res de umidade segundo TSOUROUFLIS et alii 69 

Teor de Umidade 

(% m/mp~se seca) 

° 
1,33 

1,50 

2,62 

4,05 

6,08 

8,85 

9,20 

Temperatura 
(oC) 

52 

36 

32 

30 

20 

16 

11 

10 
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esse fenômeno ocorreu pelo aumento da temperatura em umida 

de constante. To75 atribuiu que a maior perda de volá

teis se deve à recristalização da lactose após o colapso, 

devido ~ adsorção de umidade. 

Do exposto, pode-se supor que no suco 

de laranja ocorra alguma alteração de fase. 

o suco empregado no presente trabalho, 

contém 5% v/v de polpa. As características de sorção de 

umidade da polpa são mostradas e comparadas com as do fa

relo de aveia ,no Quadro 4. A representaçãG gráfica desses 

··resultados éncontram~sena figura 24. 

Aplicou-se o modelo G.A.B aos dados 

do Quadro 4, o que permitiu a constru.ção da tabela 23. 

As isotermas de adsorção de água da 

polpa e da aveia são do tipo 11, isto é, apresentam-se na 

forma sigmoidal. Elas podem ser divididas em três re

giões. A região inicial, para atividades de água até 0,25 

que corresponde à adsorção monomoleculari a região inter

mediária para as atividades de água entre 0,25 e e 0,65 

que corresponde à adsorção em multicamadas e, finalmente 

uma terceira região, para as atividades maiores -que ..o ,65, 

onde tem-se a água condensada. 

Comparando-se a polpa com o iarelo de 

aveia, verifica-se que as isotermas são semelhantes fias 

duas regiOes iniciais, possuindo inclusive valores monomo~ 

leculares iguais. Na terceira região observa-se que a pol 

pa absorve mais água condensada que o farelo. 
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FIGURA 24. Isotermas de adsorção de água da polpa de laranja 

e -farelo -e aveia a 23?C. 
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QUADRO 4,. Isote-rmas de sorção de umidade a 23°C, polpa 

cítrica e farelo de aveia * 

Teor de Umidade 
(%m/m base seca) Atividade de Agua 

Polpa Aveia 

0,11 3,50 3,74 

0,22 5,08 5,19 

5,83 6,56 

0,44 8,07 8,11 

0,52 8,56 8,59 ' 

0,65 12,89 11,12 

0,75 16,56 12,78 

0,85 19,89 16,16 

~ - - - ' -- "-

*LABUZA 37 
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TABELA 23. Constantes do modelo G .A.B., obtidas sobre os 

dados de sorção de umidade da polpa de laran

ja e farelo de aveia, a 23°C. 

A rn o s t r a e 
Constantes 

Polpa Aveia 

Wm {%m/m base seca} 4,92 4,91 

C 14,62 28,80 

K 0,870 0,840 

s (m2/g matéria seca) 172,2 171,85 
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Considerando-se que o farelo de aveia 

apresenta propriedades que melhoram o funcionamento dos 

intestinbs 7, pode-se esperar uma açao semelhante com a po! 

pa da laranja. 

o valor profilático atribuído as fibras 

na regulação das funções do cólon é em parte determinada 

pela sua capacidade de sorção de água. Processos que alte-

ram as características físicas das fibras, podem afetar as 

característic"as de sorção de água, e as propriedades das 

fibras, de regular a função intestinal. 

Através do quadro 5, observa-se que iso 

ladamente, cada componente, apresenta uma temperatura de 

colapso menor, que a do suco integral. A explicação para 

isso, se deve a presença de polpa no suco de laranja. 

Além da natureza do suco, a forma de 

transmissão de calor influencia a temperatura de colapso. 

Na maior parte do processo de liofiliz~ 

çao, a transmissão de calor por radiação, fornece calor 

à superfície de sublimação por condução através da camada 

seca, criando um gradiente de temperatura nessa camada, 

o qual ajuda na secagem da larnela úmida acima da superfí-

cie de sublimação. A condução de calor pela camada congela 

da não cria um gradiente de temperatura na camada seca. Com 

urna secagem lamelar mais lenta há urna diminuição da tempera 

3 tura de colapso 

Em ensaios prévios, tentou-se liofili -

zar suco contido em frascos com tampas de borracha providas 

de aberturas laterais, utilizadas nas liofilizações onde 
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QUADRO 5. Temperatura de colapso durante a liofilização 

Amostra Temperatura 

(% mim) (oC) 

* Frutose 25 -44 

* Glicose 25 -41,5 

*Sacarose 25 -24 

** Ácido cítrico 10 -46 

** Ácido ascórbico 5 -38 

* Suco de laranja 23 -24 

* BELLOWS and KING 3 

** ITO 28,29,30 
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-se faz o fechamento dos frascos sob baixa pressao. Obser'" 

vou-se que a liofilização ocorria normalmente por algumas 

horas, mas o processo não se concluía, ocorrendo o colapso. 

Esse fato pode ser explicado considerando que a barreira ao 

escape do vapor criada pela tampa, no início não afetava 

o processo, mas, ã medida que a camada seca aumenta, apar~ 

ce uma resistência adicional à salda do vapor, reduzindo a 

velocidade de secagem. 

Atualmente, com os a~anços tecnológi

cos dos microprocessadores, a otimização de processos po-

de ser realizada provendo os liofilizadores de placas de 

aquecimento com controles de temperatura independentes, o 

que permite trabalhar-se em condições de máxima velocidade 

de secagem, ou seja, no limite 'de temperatura tanto da ca-

mada seca, como da camada congelada. 

Segundo MILLMAN et alii 46 o mais baixo 

custo de produção na liofilização descontlnua, "corresponde 

ã condição de maior velocidade de produção. Esse objetivo 

é alcançado, trabalhando-se com amostras de maior espessu-

ra, a menor press~o possivel na câmara, e, quando as pla-

cas de aquecimento superiores e inferiores sao controla-

das independentemente. Além disso, apesar do tempo longo 

utilizado na secagem secundária, a otimização de secagem 

primária reduz os custos de produção. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1 - A liofilização praticamente nao alterou o teor de 

vitamina C do suco de laranja. 

6.2 - A liofilização praticamente nao alterou o espectro de 

absorção no visível e ultravioleta do suco de laran-

ja. 

6.3 - Os valores de cor do suco de laranja liofilizado per .... 

maneceram dentro dos limites estabelecidos. 

6.4 A soma das absorbâncias a 443, 325 e 280 nm., permane-, 

ceram dentro dos limites estabelecidos. 

6.5 - O congelamento afetou o ' valor de pH de soluções 

tamponadas de lactose. 

6.6 - A retenção do limoneno, durante a liofilização foi 

influenciada pela sua concentração inicial. Observou-

se que ocorreu maior perda na maior concentração uti-

lizada. 

6.7 - A isoterma de adsorção de 
.-
agua d~ celulose micro-

cristalina foi muito semelhante à obtida pelo proje-

to COST-90. 
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6.8 - A liofilização praticamente nao alterou o valor mo

nomolecular da malto-dextrina denominada M-20. 

6.9 - O valor monomolecular da malto-dextrina denominada 

M-IO, liofilizada, foi maior do que o valor da natu 

ralo 

6.10 - A liofilização permitiu a obtenção de lactose no es

tado amorfo. 

6.11 - Os teores de umidade de equilíbrio das misturas lio

filizadas são menores que os das misturas mecânicas. 

6.12 - Os aditivos utilizados, reduziram a adsorção de umi 

dade em função do tempo. 

6.13 - Para teores de umidade maiores que 10%, o ~alor de 

adsorção foi maior para o suco de laranja liofili

zado, do que nas amostras contendo M-IO, M-20 ou 

lactose. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS, PERSPECTIVAS E POTENCIAL 

TECNOL6GICO 
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o presente estudo, envolvendo uma série 

de avaliações sobre o suco de laranja liofilizado, serve co 

mo uma referência inicial ao desenvolvimento de produtos na 

área tecnológica. 

o suco de laranja é um produto liofili 

zável, porem, sem aditivos, só poderá ser acondicionado em 

embalagens de unidade de dose, já que a abertura sucessiva 

da mesma, levaria a problemas de aglomeração e perda de 

fluidez. 

A vitamina C, que normalmente e empreg~ 

da como índice de avaliação da intensidade de tratamen

tos têrmicos, mostrou-se altamente estável no suco de la 

ranja liofilizado. 

A estabilidade da cor, devido aos caro

tenóides, é função da temperatura e atividade de água. POE 

tanto, em algumas combinações desses parâmetros, os resul

tados indicam a necessidade de estudar-se o uso de anti-oxi 

dantes para melhor conservação do suco liofilizado. 

A incorporação de voláteis, como o limo 

neno, emulsionados em soluções de lactose, dependerá de uma 

escolha adequada do valor de pH, natureza do tampão e con

centração inicial. 

o conjunto de resultados serve de sub

sídios para elaboração de produtos com conteúdo interme -



117. 

diário de umidade, que parece ser uma área promissora e 

pouco explorada no Brasil. 

o suco de laranja liofilizado, poderia 

ser aproveitado na elaboração de fórmulas farmacêuticas, em 

função da presença de vitamina C, fibras, flavonóides cítri 

cos, chamados de bioflavonoides (vitamina P), que possuem a 

propriedade de atuar na redução da fragilidade capilar, at! 

vidade esta potencializada pela ação sinergística da vita 

13 mina C o suco de laranja ainda possui a característica 

de ter baixos teores de sódio e altos teores de potássio, 

indicado portanto, para quem possui problemas de hiperten

são arterial 33 

~ 

A mudança de fase dos açucares induzida 

pela liofilização, parece ser o fator chave numa série de 

fenômenos, evidenciando ser uma área explorável no desenvol 

vimento de novas técnicas no setor tecnológico de alimentos. 
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7.RESUMO 

o comportamento higroscópico do suco de la

ranja liofilizado, e aditivado com malto-dextrinas e lac

tose, e de misturas mecânicas do suco liofilizado com os 

aditivos secos, foi estudado através da cinética e das iso 

termas de sorção de água, em diferentes temperaturas. Ava 

liou-se as características espectrais no visível e ultra

violeta, e o teor de vitamina C, de amostras de suco de 

laranja liofilizado expostas a diferentes umidades relati

vas e temperaturas. Estudou-se a influência do valor de 

pH e natureza do tampão sobre a retenção do limoneno emul

sionado em soluções de lactose, liofilizadas. A liofiliza 

ção praticamente não alterou o teor de vitamina C e as 

características espectrais do suco de laranja, mas aumen

tou o valor monomolecular da malto-dextrina (dextrose e-

quivalente de 9 a 12%). A lactose liofilizada aprese~ 

tou-se no estado amorfo . . Os teores de umidade de equilí

brio das misturas aditivadas liofilizadas, foram menores 

que os das misturas mecânicas. Os aditivos reduziram a 

sorçao de umidade em função do tempo. A retenção do limo

neno foi influenciada pela sua concentração inicial, sendo 

que ocorreu a maior perda, durante a -liofilização na 

maior concentração utilizada. 
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ABSTRACT 

The higroscopic behavior of freeze-dried 

orange juice, with added maltodextrins and lactose 

and mechanical mixtures with this additives 

studied through the kinetics and isoterms of 

was 

water 

sorption . in different temperatures. It was evaluated 

the spectral characteristics, in the visible and ultra

violet range, and the vitamin C content from samples 

of freeze-dried orange juice exposed at different rela 

tive humidities and temperatures. It was studied the 

influence of pH and buffer composition, on the limonene 

retention of freeze-dried emulsions.The spectral 

characteristics and vitamin C content showed no altera 

tions after liofilization the maltodextrin (9-12 % dex

trose equivalent monomolecular value increased.Freeze

dried lactose was amorphous. The equilibrium humidity 

content of the samples with additives were reduced when 

compared with mechanical mixtures. The additives also 

reduced the rate of water sorption. The limonene re-

tention during freeze-drying was influenced by the 

initial concentration of the emulsiono The greater con 

centration studied showed the lower retention value. 

/ 
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