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RESUMO

A melancia (Citrullus lanatus) é um fruto originário da África que se destaca como
um importante produto do agronegócio brasileiro. Os processos de conservação de
suco de melancia tradicionalmente envolvem uso de altas temperaturas o que leva
a degradação de substâncias benéficas e termolábeis como compostos
antioxidantes, vitamina C e o licopeno. Alternativamente a eles, estão os processos
de separação por membrana que podem ser conduzidos em condições brandas de
temperatura, garantindo elevado tempo de prateleira. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a influência da temperatura e pressão em processo de microfiltração
de suco de melancia frente a vazão do permeado, teores de licopeno, açúcares
redutores, compostos fenólicos e flavonoides segundo um planejamento fatorial
completo de 22 com triplicata no ponto central. O teor de licopeno aumentou com o
aumento da pressão e da temperatura. Os teores de compostos fenólicos e
flavonoides foram influenciados apenas pela variação da temperatura. Utilizandose da função desejabilidade, definiu-se que as condições ótimas de processo,
visando a maximização das variáveis em estudo seriam pressão de 1,0 bar e
temperatura de 37 ºC. O suco concentrado atingiu um teor de licopeno de 59,98 %
superior ao in natura, além de aumento de 17,22 e 34,36 % de compostos fenólicos
e flavonoides, respectivamente. Houve elevado teor de minerais tanto no suco
concentrado quanto na fração permeada, mostrando viabilidade comercial para
ambos os produtos. Apesar de redução frente ao suco in natura, o concentrado
apresentou teor de ácido ascórbico 3 vezes maior que o pasteurizado, 15,03 e 5,00
mg L-1, respectivamente. A análise sensorial do suco concentrado revelou diferença
significativa deste quando comparado ao suco pasteurizado, ou seja, os
consumidores perceberam que o suco havia sido submetido ao processo de
microfiltração, além disso no teste de escala hedônica, em relação ao atributo sabor
houve baixo índice de aceitação: 66,89 %, bem como à intenção de compra: 56 %
dos provadores tem dúvidas da compra ou afirmam que não comprariam o produto,
atribuído a perdas nos compostos não voláteis relacionados ao sabor durante o
processamento. Do produto obtido, foram efetuados ensaios microbiológicos de
coliformes totais e termotolerantes, aeróbios e mesófilos, bolores e leveduras e
Salmonella sp., demonstrando capacidade da microfiltração em remover tais microorganismos e, sob refrigeração manter o suco próprio para o consumo por um
período de 14 dias. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que os processos
de microfiltração foram eficazes na concentração do suco de melancia, aumentando
a concentração de licopeno, açúcares redutores totais, compostos fenólicos e
flavonoides, preservando sua qualidade físico-química e microbiológica, podendo
então ser utilizado como insumo industrial para a produção de alimentos com
características funcionais.
Palavras-chave: qualidade nutricional, licopeno, compostos fenólicos, flavonoides
planejamento experimental,

ABSTRACT

Watermelon (Citrullus lanatus) is a fruit originating from Africa that stands out as an
important product of Brazilian agribusiness. Juice preservation processes
traditionally involve the use of high temperatures leading to the degradation of
beneficial and thermolabile substances such as antioxidant compounds, vitamin C
and lycopene. Alternatively, the membrane separation processes that can be
conducted under mild temperature conditions, ensuring high shelf life. The objective
of the present work was to evaluate the influence of temperature and pressure in
watermelon juice microfiltration process against permeate flow, lycopene, reducing
sugars, phenolic compounds and flavonoids contents according to a complete
factorial design of 22 with triplicate in the central point. Lycopene content increased
with increasing pressure and temperature. The contents of phenolic and flavonoid
compounds were influenced only by temperature variation. Using the function
desirability, it was defined that the optimal process conditions, aiming at maximizing
the variables under study would be at the pressure of 1.0 bar and temperature of 37
ºC. The concentrated juice reached a lycopene content 59.98% higher than in
natura, besides an increase of 17.22 and 34.36% of phenolic and flavonoid
compounds, respectively. There was a high mineral content in both concentrated
juice and permeate fraction, showing commercial viability for both products. Despite
a reduction compared to fresh juice, the concentrate had 3 times higher ascorbic
acid content than the pasteurized, 15.03 and 5.00 mg L -1, respectively. Sensory
analysis of the product revealed significant difference when compared to pasteurized
juice, that is, consumers realized that the juice had been submitted to the
microfiltration process. The taste acceptance was low: 66.89%, as well as Purchase
Intent: 56% of tasters have doubts of purchase or claim that they would not buy the
product, attributed to losses in taste-related non-volatile compounds during
processing. From the obtained product, microbiological tests of total and
thermotolerant coliforms, aerobic and mesophilic, molds and yeasts and Salmonella
sp. were performed, demonstrating the microfiltration capacity to remove such
microorganisms and, under refrigeration, to keep the juice suitable for consumption
for a period of 14 days. The results obtained in this work show that the microfiltration
processes were effective in the concentration of watermelon juice, increasing the
concentration of lycopene, total reducing sugars, phenolic compounds and
flavonoids, preserving their physicochemical and microbiological quality and can be
used as an input for the production of food with functional characteristics.
Keywords: nutritional quality,
experimental design

lycopene, phenolic

compounds, flavonoids,
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1 INTRODUÇÃO

A melancia (Citrullus lanatus) é um alimento originário da África, muito
apreciada por suas características sensoriais como doçura e aroma (LOPES, 2002),
que se destaca como um importante produto do agronegócio no Brasil, hoje o quarto
maior produtor mundial (FAO, 2017). Esta fruta tem um excelente valor nutritivo
devido a presença de diversos minerais, como potássio e magnésio, além de uma
vasta variedade de compostos fenólicos, flavonoides e antioxidantes, cujo principal
é o licopeno, um carotenoide que tem sido relacionado à diminuição do risco de
diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares (BORONAT et al., 2018; FISH;
PERKINS-VEAZIE; COLLINS, 2002).
O suco de melancia é uma bebida altamente perecível devido principalmente
à sua elevada atividade de água. Que torna propício para o desenvolvimento e
crescimento

microbiano,

sendo

necessário

processos

de

esterilização,

tradicionalmente em elevadas temperaturas (pasteurização), um processo que,
apesar de eficaz no controle microbiológico, causa a degradação de grande parte
dos nutrientes e perda das características nutricionais.
Para tanto, processos de filtração por membranas se tornam interessante
pelo fato de produzir um suco concentrado com a possibilidade de ser altamente
nutritivo, uma vez que tal tecnologia, se torna uma opção para minimizar os efeitos
adversos do calor, não envolvendo mudança de fase e baixo consumo energético,
além de serem seletivas para fracionar ou concentrar diferentes compostos
(HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006).
O presente trabalho buscou otimizar o processo de produção de suco de
melancia por microfiltração e consequente aumento do tempo-de-prateleira.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Otimizar o processo de concentração de suco de melancia utilizando
tecnologia de microfiltração em escala piloto e avaliar os efeitos nas características
químicas e microbiológicas.

2.2 Específicos

● Avaliar a capacidade de redução da carga microbiana do suco de melancia
por meio do processo de microfiltração;
● Comparar os processos de pasteurização e microfiltração na manutenção
das características físico-químicas;
● Determinar as condições ótimas de temperatura e diferença de pressão para
o processo de concentração do suco de melancia, a fim de maximizar o fluxo
de permeado e os teores de licopeno, açúcares redutores, compostos
fenólicos e flavonoides;
● Produzir um suco de melancia concentrado nas condições de operação
ótimas, com qualidade nutricional superior e efetiva redução em sua carga
microbiana;
● Avaliar as condições de resistência ao fluxo de permeado no processo de
microfiltração;
● Efetuar pesquisa de tempo de prateleira do suco concentrado, comparando
com o suco in natura e pasteurizado;
● Efetuar análise sensorial do produto obtido, avaliando sua possibilidade de
inserção no mercado.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Melancia

A melancieira é uma espécie de ciclo anual, pertencente à família
Cucurbitaceae. O gênero Citrullus compreende quatro espécies, dentre as quais a
Citrullus lanatus, a mais consumida no mundo (OLIVEIRA et al., 2015; SHARMA et
al., 2008). Sendo originária da África tropical, sua maior produtividade ocorre em
temperaturas entre 18 e 25 ºC, porém, é uma planta muito sensível à deficiência
hídrica, devendo durante seu desenvolvimento ter uma boa disponibilidade de água
(LOPES, 2002).
Figura 1: Produção de melancia no Brasil (em milhares de toneladas)

Fonte: (FAO, 2017)

A área de plantio do fruto no Brasil, vem aumentando ano a ano, tendo em
2017 atingindo a marca histórica de 105.941 hectares. A produção, neste ano,
também foi a maior da história, conforme pode ser observado na Figura 1 atingindo
2,3 milhões de toneladas do fruto e gerando um rendimento de 1,35 bilhões de reais,
sendo que, o estado de maior produtividade foi o Rio Grande do Sul responsável
por aproximadamente 15 % desta produção, seguido de São Paulo e Goiás (12,6 e
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11,6 %, respectivamente). Entretanto, a produção está distribuída de forma
homogênea em todas as regiões do Brasil, conforme pode ser observado no Quadro
1 (FAO, 2017; IBGE, 2017)

Quadro 1: Área colhida, produção e valor da produção da melancia das regiões do Brasil
Área colhida

Produção

% Produção

Valor da produção

(ha)

(t)

nacional

(mil reais)

Norte

23.163

458.782

19,82%

344.614

Nordeste

36.864

663.458

28,66%

322.857

Sudeste

12.434

328.032

14,17%

188.931

Sul

21.793

504.868

21,81%

291.634

Centro-oeste

10.810

359.560

15,53%

205.374

Regiões/Estados

Fonte: (IBGE, 2017)

3.1.1 Composição química

A melancia tem um excelente valor nutritivo devido a presença de diversos
minerais, estando em maior quantidade potássio, magnésio, fósforo e cálcio e em
menor quantidade o sódio, manganês, zinco, cobre e ferro. É uma das frutas mais
ricas em vitaminas dentre as comercializadas no Brasil, sendo fonte de provitamina
A e das vitaminas C, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6, niacina, ácido fólico e biotina,
além de uma vasta variedade de antioxidantes (carotenóides e compostos
fenólicos) (PERKINS-VEAZIE et al., 2006; RESENDE; DIAS, 2006; TLILI et al.,
2011)
Possui baixo valor calórico (26 kcal/100g de fruto in natura), com uma polpa
com cerca de 90 % de água e 5 % de açúcares, dentre os quais apresenta altos
teores de glicose e frutose e menores de sacarose e maltose. A melancia tem, em
média, metade da quantidade de açúcares que uma maçã de tamanho equivalente,
é mais adocicada, pois o açúcar é o principal agente produtor de sabor (FISH;
PERKINS-VEAZIE; COLLINS, 2002; OBEROI; SOGI, 2017a; OSENI; OKOYE,
2013). A Tabela 1 apresenta a composição química média da melancia.
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Tabela 1: Composição média da melancia
Constituinte

Teor1

Minerais

Teor1

Água (g)

92,4

Cálcio (mg)

7,39

Carboidratos
(g)

6,20

Fósforo (mg)

8,89

Cinzas (g)

0,30

Fibra (g)

0,14

Proteína (g)

0,56

Manganês
(mg)

0,062

Lipídios (g)

0,18

Zinco (mg)

0,083

pH
Sólidos
Solúveis
(ºbrix)
Valor
energético
(cal)

5,35

Cobre (mg)

0,065

9,40

Ferro (mg)

0,32

27,53

Sódio (mg)

1,47

Potássio
(mg)
Magnésio
(mg)

102,0
10,8

Vitaminas
Vitamina A
(UI)
Tiamina
(mg) (B1)
Riboflavina
(mg)
Niacina (mg)
Ácido
ascórbico
(mg)
Flavonoides
(mg)

Teor1
423,4
0,05
0,04
0,167
8,17
58,10

Fonte: (JOHNSON et al., 2012; RESENDE; DIAS, 2006)
1 Valores expressos por 100 g de parte comestível

A cor vermelha da polpa da melancia é devida ao licopeno, que constitui em
média 73% dos carotenoides da fruta, seguido, em uma menor proporção por

-

caroteno (4%), fitoeno (2,1%), ζ-caroteno (1,6%), fitoflueno (1,4%) e -caroteno
(0,4%) (RESENDE; DIAS, 2006).
O licopeno é um antioxidante eliminador de radicais livres e inibidor de
oxigênio, sendo o principal pigmento que dá a coloração vermelha para polpa de
melancia, que o contém em elevada concentração: na faixa de 3,38 a
11,34 mg 100 g-1 (FISH; PERKINS-VEAZIE; COLLINS, 2002; LIU; HE; SONG, 2018;
PERKINS-VEAZIE et al., 2006; SOTERIOU et al., 2014).
O consumo dessa substância está associado à redução do risco de várias
doenças como os cânceres de próstata, útero, mama, cólon, estômago, pulmão e
pâncreas, além de auxiliar na redução da obesidade e controle de doenças
cardiovasculares (CHEN et al., 2015; FENNI et al., 2017; SONG et al., 2017).
A melancia é ainda, a fonte natural mais rica de citrulina, um aminoácido não
essencial, que é o maior precursor da arginina, um outro aminoácido ao qual vem
se atribuindo um papel essencial nas funções hepáticas, cardiovasculares,
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imunológicas e na resistência à fadiga muscular. É também um eficiente eliminador
de radicais hidroxila com efetiva capacidade antioxidante (ERHIRHIE; EKENE,
2013; PAPADIA et al., 2018). Rimando e Perkins-Veazie (2005), avaliaram tal
aminoácido em melancias por meio de cromatografia gasosa, obtendo nos frutos de
polpa vermelha, teores entre 0,5 e 3,5 mg g-1.

3.2 Licopeno

O licopeno (C40H56) é um pigmento natural sintetizado exclusivamente por
plantas e micro-organismos. É um carotenoide (ψ-caroteno) de estrutura acíclica,
com onze ligações duplas conjugadas e duas não conjugadas, como pode ser
observado na Figura 2, além de uma extrema hidrofobicidade e massa molecular
536,85 Da. Além da função nutritiva são responsáveis pela coloração vermelha nas
melancias (CLINTON, 2010; KONG et al., 2017; SHI; LE MAGUER, 2000).

Figura 2: Estrutura da forma trans da molécula de licopeno

Fonte: (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2019)

Este sistema de ligações duplas conjugadas torna o licopeno uma substância
instável, que pode ser degradado pelo calor, acidificação, luz e oxigênio por meio
de processos de isomerização e oxidação, resultando em perda de coloração,
atividade biológica e a formação de compostos aromáticos indesejáveis, afetando
os atributos sensoriais e as características benéficas à saúde (RODRIGUEZAMAYA; KIMURA, 2004; SHARMA et al., 2008; SHI; LE MAGUER, 2000).
O licopeno pode ser encontrado como diversos isômeros geométricos,
incluindo formas trans, mono-cis e poli-cis. A forma trans Figura 3 é a mais
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predominante pelo fato de ser a forma mais estável termodinamicamente.
Entretanto, variações de temperatura durante o processamento e armazenamento
dos frutos, pode ocorrer isomerizações trans para cis (SHI; LE MAGUER, 2000).
Sharma e colaboradores (2008), relataram que o teor de licopeno no suco de
melancia fresco reduziu de 4,40 mg 100 g-1 para 1,54 mg 100 g-1 após 5 horas de
aquecimento a 60 ºC e, quando aquecido a 90 ºC, reduziu para 0,82 mg 100 g -1.
Oberoi e Sogi (2017b) obtiveram uma redução de 78 % do licopeno presente na
melancia quando mantidas a 90 ºC por 7 horas.
As formas isoméricas mais comumente identificadas do licopeno são as
trans, 5-cis, 9- cis, 13-cis e 15-cis licopeno, como pode ser observado na Figura 3.

Figura 3: Estrutura dos isômeros do licopeno

Fonte: (AGARWAL; RAO, 2000)
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3.2.1 Benefícios do licopeno na saúde humana

Estudos na área de saúde demonstram que a ingestão de produtos ricos em
licopeno vem sendo associados a redução da incidência de diversas doenças
degenerativas como as cardiovasculares e alguns tipos de câncer, sendo pulmão e
próstata os mais reportados (ARAB; STECK-SCOTT; FLEISHAUER, 2002;
FRASER; BRAMLEY, 2003; RICCIONI et al., 2008; SONG et al., 2017).
Uma vez que o organismo humano é incapaz de sintetizar os carotenoides,
a única forma de obtenção é por meio da dieta. E diferentemente de outros
carotenoides, o licopeno não é precursor da provitamina A, pois não possui em sua
estrutura o anel

-ionona. Entretanto sua maior atividade biológica vem sendo

atribuída à sua alta capacidade em sequestrar o oxigênio e desativar os radicais
livres produzidos nos processos metabólicos oxidativos de produção de energia,
sendo duas e dez vezes mais eficiente que o

-caroteno e o α-tocoferol,

respectivamente (AGARWAL; RAO, 2000; BRAMLEY, 2000; RODRIGUEZ-AMAYA;
KIMURA, 2004; SHI; LE MAGUER, 2000).
A absorção e biodisponibilidade do licopeno depende de diversos fatores. Ele
é absorvido melhor de alimentos processados a quente e também de dietas ricas
em lipídios. Os isômeros cis são mais biodisponíveis do que as formas trans,
provavelmente pelo fato de serem mais solúveis nas micelas dos ácidos biliares e
por serem preferencialmente incorporados aos quilomícrons. O licopeno é
encontrado na maioria dos tecidos humanos, mas não é depositado uniformemente.
Essas diferenças sugerem que existem mecanismos específicos para a deposição
preferencial de licopeno, particularmente nas glândulas suprarrenais e nos
testículos (BOHM; BITSCH, 1999; BRAMLEY, 2000; CLINTON, 2010; RICCIONI et
al., 2008).
Ainda não existe um consenso entre os pesquisadores sobre as quantidades
de licopeno que devem ser consumidas para se alcançar o efeito da redução do
riscos de doenças. Alguns autores recomendam um consumo de 4 mg dia-1, não
excedendo 10 mg dia-1 (SONG et al., 2017).
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3.3 Compostos Fenólicos

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários, sintetizados pelas
plantas durante seu desenvolvimento. São um grupo diversificado de compostos
fitoquímicos derivados dos aminoácidos fenilalanina e da tirosina, caracterizados
pela presença em sua estrutura de um ou mais grupos fenólicos, capazes de reduzir
oxigênio e outros compostos. Nos alimentos e bebidas derivados de plantas, os
fenólicos contribuem para características sensoriais como amargor, adstringência,
cor, sabor, odor e estabilidade oxidativa dos produtos (AIRES, 2017; CHEYNIER,
2005; HAN; SHEN; LOU, 2007; NACZK; SHAHIDI, 2004; PÉREZ-JIMÉNEZ et al.,
2010).
Os polifenóis têm sido exaustivamente estudados em suas diferentes
matrizes naturais, como frutas, verduras, chás, algas e microalgas e, mais
recentemente, em resíduos agroalimentares (cascas, sementes, polpas, caules e
raízes). Nas três últimas décadas, tem havido diversas publicações de estudos
científicos mostrando que os alimentos derivados de plantas e os resíduos
agroalimentares da transformação industrial têm enormes quantidades de polifenóis
(AIRES, 2017; PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2010).
Esses compostos têm ainda, importantes propriedades benéficas para a
saúde humana, incluindo antioxidantes, antienvelhecimento, antibacterianas e
anti-mutagênicas. Suas propriedades oxi-redutoras podem prevenir várias doenças
crônicas associadas ao estresse oxidativo, como as cardiovasculares, câncer,
diabetes, osteoporose e doenças neurodegenerativas (DEL RIO et al., 2013;
HUANG; CAI; ZHANG, 2010; SCALBERT et al., 2005).
A classe dos não-flavonoides não apresenta uma estrutura básica comum,
conforme ilustrado na Figura 4, sendo composta por ácidos fenólicos (derivados de
ácido benzóico e cinâmico), ligninas, lignanas, suberinas e taninos hidrolisáveis
(CHEYNIER, 2005).
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Figura 4: Estrutura química das principais classes de compostos fenólicos não flavonoides

Fonte: (CHEYNIER, 2005)

Dentre os flavonoides, as classes mais encontradas em alimentos (Figura 5),
são as flavonas, flavonóis e antocianinas. Alguns dos elementos mais comuns são
a quercetina, um flavonol abundante na cebola e na maçã; a cianidina, uma
antocianina que dá a coloração vermelha a frutas como groselha, framboesa,
morango; daizeína, a principal isoflavona da soja e a proantocianidina, responsável
pelo amargor do cacau. Na melancia, os mais observados na literatura são a rutina,
o -sitosterol (ABU-HIAMED, 2017; HUANG; CAI; ZHANG, 2010; SCALBERT et
al., 2005).

3.4 Processo de separação por membranas

O processo de separação por membranas é um dos campos de mais
crescente estudo nas tecnologias das separações. Baseia-se na aplicação de uma
diferença de pressão para que haja escoamento do produto ao longo de pequenos
poros que tem a capacidade de separar partículas em escala molecular e apesar de

23

recente, já é utilizado em indústrias de alimentos, bebidas e bioprodutos (CUI;
JIANG; FIELD, 2010).

Figura 5: Estruturas químicas das principais classes de flavonoides

Fonte: (CHEYNIER, 2005)

Tal processo pode ser utilizado para inúmeras aplicações e pode oferecer
vantagens significativas aos processos tradicionais, como destilação e absorção,
uma vez que não ocorrem alterações químicas, físicas ou térmicas dos
componentes envolvidos no processo. Consequentemente o processo é utilizado
em alimentos, bebidas e bioprodutos onde os componentes podem ser sensíveis à
temperatura ou a utilização de solventes (CUI; JIANG; FIELD, 2010).
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Plantas de filtração por membranas compreendem o uso de membranas
artificiais, poliméricas ou de cerâmica, visando o fracionamento dos componentes
de uma mistura em função de suas diferentes taxas de permeação. Nesses
processos, a corrente de alimentação é fracionada em duas correntes distintas: o
retido, que é a fração que não permeia a membrana e o permeado, que é a fração
que permeia (BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017a; QIN et al., 2015;
REZZADORI et al., 2014).
Atualmente, trabalha-se com quatro tipos de processos de separação
baseados no tamanho dos poros das membranas: microfiltração (0,1 - 10 µm),
ultrafiltração (1 – 10 nm), nanofiltração (0,5 – 10 nm) e osmose reversa (< 0,5 nm),
conforme esquematizado na Figura 6. Algumas aplicações comerciais desta
tecnologia estão apresentadas no Quadro 2 (CUI; JIANG; FIELD, 2010; HABERT;
BORGES; NOBREGA, 2006).

Figura 6: Faixas de aplicação de membranas filtrantes baseadas nos tamanhos dos poros

Tamanho dos poros

Adaptado de: (CUI; JIANG; FIELD, 2010)
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Quadro 2: Processos de separação por membranas
Processo

Força Motriz

Material Retido

ΔP
(0,5 - 2 atm)

Material em
suspensão,
bactérias. Massa
molar > 500kDa
(0,01μm).

Ultrafiltração
(UF)

ΔP
(1 - 7 atm)

Coloides,
Macromoléculas.
Massa molar
>5.000 Da.

Nanofiltração
(NF)

ΔP
(5 - 25 atm)

Moléculas de
massa molar
média: 500 < MM
< 2.000Da

Microfiltração
(MF)

Osmose Reversa
ΔP
(OR)
(15 - 80 atm)

Todo material
solúvel ou em
suspensão

Material que
permeia

Aplicações

Água e sólidos
dissolvidos.

Esterilização bacteriana;
clarificação vinhos e
cervejas; concentração
de células; oxigenação
do sangue.

Água
(solvente), sais
solúveis de
baixa massa
molar.
Água, sais e
moléculas de
baixa massa
molar.
Água
(solvente).

Fracionamento
/concentração de
proteínas, recuperação
de pigmentos/óleos.
Purificação de enzimas,
biorreatores
Dessalinização de
águas; concentração de
sucos de frutas;
desmineralização de
água

Fonte: (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006)

Os processos podem ser entendidos como uma extensão dos processos de
filtração clássica que utilizam, nesta sequência, meios filtrantes (membranas) cada
vez mais fechados, ou seja, com poros cada vez menores. Membranas mais
“fechadas” oferecem uma maior resistência à transferência de massa. Assim, para
que seja possível obter fluxos permeados economicamente viáveis, é necessário
aumentar a pressão de operação da microfiltração para a osmose reversa
(BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017a; HABERT; BORGES; NOBREGA,
2006).
Em comparação aos processos tradicionais, a separação com membranas
tem como vantagens operação em baixas temperaturas (menor atividade
microbiana), baixo consumo de energia, pouca variação no pH da solução, menor
quantidade de aditivos químicos utilizados. A menor quantidade de efluentes
gerados, processo contínuo de única etapa, menor necessidade de mão-de-obra,
maior rendimento e menor tempo de processamento, resultando em menores custos
operacionais do que em métodos convencionais (BHATTACHARJEE; SAXENA;
DUTTA, 2017b; FELLOWS, 2006; GIRARD; FUKUMOTO, 2000; UROŠEVIĆ et al.,
2017).
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O processamento térmico continua sendo o método mais amplamente
empregado para ampliação da vida-de-prateleira e conservação de alimentos. No
entanto, tratamentos térmicos industriais podem ter impactos negativos em
componentes nutritivos (como antocianinas, carotenóides, vitaminas e proteínas)
(KECHINSKI et al., 2010; PROVESI; DIAS; AMANTE, 2011).
Assim, separações envolvendo compostos termolábeis como proteínas e
vitaminas são favorecidos, preservando as características sensoriais e funcionais
do produto e dependendo da seletividade da membrana, o processo selecionado
pode fracionar ou concentrar diferentes compostos (MATTA; CABRAL; SILVA,
2004; OLIVEIRA et al., 2016).

3.4.1 Microfiltração

Nos processos de microfiltração, com membranas porosas, sua seletividade
está diretamente associada entre a relação de tamanho das espécies presentes e
o tamanho dos poros da membrana tem como principal objetivo a clarificação para
remoção de sólidos suspensos, gorduras e moléculas de alto peso molecular. Pode
ser usada também para separar os sucos de fruta em uma polpa concentrada
fibrosa e uma fração clarificada livre de micro-organismos de deterioração (CUI;
JIANG; FIELD, 2010; DE OLIVEIRA; DOCÊ; DE BARROS, 2012).
A microfiltração (MF) é o processo de separação com membranas mais
próximo da filtração clássica. Utiliza membranas porosas com poros na faixa entre
0,1 e 10 μm (100 e 10.000 nm), sendo, portanto, indicado para a retenção de
materiais em suspensão e emulsão. Como as membranas de MF são relativamente
abertas, as pressões empregadas como força motriz para o transporte são
pequenas, dificilmente ultrapassando 3 bar. Na MF o solvente e todo o material
solúvel permeia a membrana. Apenas o material em suspensão é retido (HABERT;
BORGES; NOBREGA, 2006).
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3.4.2 Utilização da microfiltração na concentração de suco de frutas

A fim de reduzir custos de armazenamento e transporte, e para conseguir um
armazenamento mais longo, sucos de frutas são geralmente concentrados por
evaporação em múltiplos estágios. Este processo resulta em uma perda de sabores
de suco fresco, degradação de cor e um sabor de cozido devido aos efeitos
térmicos. Como os consumidores geralmente preferem o sabor, o aroma, a
aparência e a sensação de boca dos sucos espremidos na hora, buscam-se
desenvolver novas técnicas para manter tais características de suco fresco no
concentrado, sendo a alternativa mais promissora a concentração por membranas
filtrantes (BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017c; CIANCI et al., 2005;
CONIDI et al., 2017; ECHAVARRÍA et al., 2012; HABERT; BORGES; NOBREGA,
2006).
O suco é uma bebida altamente perecível devido ao seu alto valor de pH
(5,2 - 6,7) e elevada atividade de água (0,97-0,99), constituindo um ambiente
propício para o desenvolvimento e crescimento microbiano, resultando em uma
vida-de-prateleira curta, sendo necessários processos de esterilização e
armazenagem sob condições específicas. De fato, a preservação de alimentos pode
ser definida como o processo de tratamento e manuseio de alimentos de forma a
interromper, controlar ou desacelerar a deterioração e, é claro, minimizar a
possibilidade de doenças transmitidas por alimentos, mantendo o sabor, o aroma,
aparência e características nutricionais. Sendo que, ao longo dos anos, vários
processos e métodos são pesquisados e aplicados para evitar a deterioração
microbiológica de bebidas (BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017a;
DOMINGUES et al., 2014; NYCHAS; PANAGOU, 2011).
Os processos de filtração por membranas apresentam maiores potenciais
para aplicações nos processos de clarificação e estabilização de sucos de frutas,
uma vez que fornecem um produto com baixa carga microbiana e com alta
qualidade sensorial. Além disso são mais bem-sucedidos na retenção de vitaminas
do que as técnicas de processamento térmico que causam degradação destes
componentes. (BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017c; FELLOWS, 2006;
HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006).
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Um dos principais problemas associados ao uso de membranas para
processamento de sucos é o baixo fluxo de permeado, o que pode ser minimizado
pelo aumento da temperatura de operação, porém, torna-se de extrema importância
a identificação das condições ótimas de processamento em especial às condições
de temperatura e pressão a fim de maximizar o fluxo de permeado, mantendo-se os
compostos de interesse (CASSANO et al., 2007; QIN et al., 2015).

3.4.3 Parâmetros de Processo e Desempenho das Membranas

Durante o processamento, o desempenho da filtração pode se alterar,
apresentando um decréscimo do fluxo de permeado em função do tempo. Segundo
Stoffel e Silveira-Moreira (2013), três são os principais fenômenos que limitam o
fluxo de permeado: a polarização por concentração, camada gel polarizada e fouling
(incrustação). Fatores que incluem resistências adicionais no transporte através da
membrana (REZZADORI et al., 2014).
A formação da polarização por concentração ocorre porque há a criação de
gradiente de concentração entre os sólidos na vizinhança imediata da membrana e
a da solução ocasionando um acúmulo reversível das moléculas rejeitadas
próximas à superfície da membrana (CUI; JIANG; FIELD, 2010).
Ocorre que, quando a concentração das partículas na interface excede seu
limite de solubilidade ocorre a formação de uma camada de gel devido à
precipitação por supersaturação de macromoléculas, que, oferece resistência
adicional ao fluxo (CHERYAN, 1998; STOFFEL; DA SILVEIRA MOREIRA, 2013).
O fouling ocorre quando há deposição e acúmulo de componentes na
superfície e/ou dentro dos poros da membrana de forma irreversível em relação à
alteração das condições operacionais (por adsorção ou bloqueio físico dos poros).
Alguns dos parâmetros críticos que influenciam a incrustação são a natureza e
concentração dos solutos e solventes usados, o tipo de membrana, a distribuição
do tamanho dos poros, características da superfície e material das membranas e a

29

hidrodinâmica do módulo de membrana (CUI; JIANG; FIELD, 2010; STOFFEL; DA
SILVEIRA MOREIRA, 2013).
Para suco de frutas, o fouling, pode ser causado por pectina, taninos,
proteínas, amido, hemicelulose e celulose (CARNEIRO et al., 2002). Este tipo de
deposição é a principal limitação do processo, uma vez que leva a um declínio no
fluxo de permeado, afetando sua viabilidade econômica. A recuperação do valor de
fluxo só ocorre com a limpeza química da membrana ou pela troca da mesma
(DOMINGUES et al., 2014; RAI et al., 2010).

3.5 Análise Sensorial

A avaliação sensorial é definida como um método científico usado para
evocar, medir, analisar e interpretar as respostas percebidas pelos sentidos da
visão, olfato, tato, paladar e audição aos produtos alimentícios. A qualidade dos
alimentos, em conformidade com os requisitos e aceitação dos consumidores, é
determinada por sua composição química, propriedades físicas, nível de
contaminantes microbiológicos e toxicológicos, prazo de validade, embalagem e
rotulagem, além ainda de propriedades extrínsecas como o preço, marca e
informações nutricional (DEBJANI; DAS; DAS, 2013; DUTCOSKY, 2013; YU; LOW;
ZHOU, 2018).
Os métodos de análise podem basicamente ser divididos em três tipos
principais: métodos afetivos ou subjetivos, métodos de discriminação e métodos
descritivos. Esses estudos têm como objetivos principais a análise de sabor, que
está amplamente relacionada à determinação de compostos químicos associados
aos gostos e odores de um produto alimentar, a determinação de características
sensoriais como doçura, mastigação, entre outros, além da aceitação ou preferência
de um produto pelos consumidores (HO, 2015; MUKHOPADHYAY et al., 2013).
São critérios finais para a aceitação ou rejeição de alimentos, sendo capazes
de minimizar os efeitos potencialmente tendenciosos da identidade da marca e
outras informações que influenciam a percepção do consumidor. Sem uma análise
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sensorial apropriada, há um alto risco de falha do mercado porque a comparação e
a escolha são fundamentais para os consumidores (IMM; LEE; LEE, 2011; ROLIM;
HU; GÄNZLE, 2018; YU; LOW; ZHOU, 2018).
Nos testes afetivos, o principal dado associado é a aceitabilidade do
consumidor. Isso fornece informações sobre o quão bem recebido um produto seria
no mercado, o que é valioso para produtores e fabricantes de alimentos e bebidas.
Já os métodos de discriminação ou testes de diferença, indicam se existe ou não
diferença entre as amostras e podem ser classificados em testes de diferença e
testes de similaridade. São usados quando há interesse em determinar as
diferenças em relação a dois ou mais produtos base em um atributo ou
característica sensorial específico (DUTCOSKY, 2013; YU; LOW; ZHOU, 2018).
Esses métodos requerem diferentes tipos e número de avaliadores, a fim de
fornecer dados adequados para sua análise com métodos inferenciais estatísticos
clássicos. Nos métodos discriminativos deve-se levar em consideração ainda, a
existência de erros inerentes aos testes, como o erro α (ou tipo I), relacionado aos
testes de diferença (probabilidade de duas amostras similares serem consideradas
diferentes), o erro

(ou tipo II) relacionado à similaridade (probabilidade de duas

amostras diferentes serem consideradas similares) (DUTCOSKY, 2013; MATOS et
al., 2017).

3.6 Tempo de prateleira

Os consumidores buscam cada vez mais, alimentos com qualidade
sensorial superior e propriedades funcionais e nutricionais aumentadas, com uma
demanda por alimentos menos processados e com menos aditivos, ao mesmo
tempo em que esperam uma vida útil prolongada do produto. Portanto, estimar com
precisão as datas de validade representa um desafio para os cientistas de
alimentos, uma vez que fabricantes, varejistas e consumidores confiam nessas
informações ao longo da cadeia de produção e consumo de alimentos (GIMÉNEZ;
ARES, 2019; NYCHAS; PANAGOU, 2011). O tempo de prateleira, de um produto
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alimentício pode ser definido como o período de tempo em que a qualidade aceitável
da alimentação é mantida, do ponto de vista de segurança, nutrição e sensorial
(IFST, 1993), desde que o produto tenha sido armazenado adequadamente e a
embalagem seja fechada (MOSCHOPOULOU et al., 2019).
Na prática, os fabricantes tendem a ser mais conservadores ao estabelecer
o tempo de prateleira, o que pode levar a uma vida útil curta. Além disso, em muitos
casos, novos produtos no mercado em um curto espaço de tempo leva as empresas
a estabelecer prazos de validade com base em experiências anteriores com
produtos similares. Essas práticas podem levar a um descarte precoce de um
produto ainda aceitável para consumo, do ponto de vista sensorial, nutricional e de
segurança.(GIMÉNEZ; ARES, 2019; NEWSOME et al., 2014; SPADA; CONTE;
DEL NOBILE, 2018)
Os fatores nas mudanças na qualidade dos alimentos podem ser físicoquímicos, como pH e atividade de água, microbiológicos, como bactérias
formadoras de esporos ou organolépticos, chamados de fatores intrínsecos; ou
podem ser as condições de armazenamento, a embalagem etc., denominadas
fatores extrínsecos, que podem, em muitos casos, interagir uns com os outros. Na
prática, cientistas e tecnólogos envolvidos nas indústrias de alimentos devem
controlar ou modificar alguns ou todos os parâmetros, a fim de prolongar a vida útil
desses produtos, evitando alterações em fatores como aparência, textura, aroma,
sabor e a perda de nutrientes como as vitaminas (MOSCHOPOULOU et al., 2019;
NYCHAS; PANAGOU, 2011; SKIBSTED; RISBO; ANDERSEN, 2011).
Diversas são as evidências que a atividade microbiológica é o fator mais
importante que influencia as mudanças que causam a deterioração nos alimentos,
podendo ser causada por uma vasta variedade de bactérias, fungos e leveduras
(NYCHAS; PANAGOU, 2011).
Na análise do prazo de validade, o produto deve ser armazenado em
condições normais e analisado ao longo do tempo até que se atinja um critério
mínimo aceitável pré-determinado, baseado em experiências anteriores, na
literatura científica ou ainda por legislações vigentes. A escolha dos microrganismos
a serem avaliados nos ensaios deve ser o resultado de uma avaliação do risco de
contaminação e das características intrínsecas e extrínsecas dos alimentos que
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favoreçam determinados crescimentos microbianos (KOMITOPOULOU, 2011;
ROBERTSON, 2011).

33

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais

4.1.1 Matéria prima

Foram utilizadas melancias da variedade Crimsom Sweet cultivadas na
cidade de Cascavel, no estado do Paraná (latitude 24º 57' 21" S e longitude
53º 27' 19" W), colhidas em janeiro e agosto de 2019.

4.1.2 Módulo de Filtração

O módulo de filtração utilizado no presente trabalho é da marca GEA: Planta
Piloto de Membranas Filtrantes - Modelo R, e encontra-se no Núcleo de
Agroindustrializados da Fundetec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, em Cascavel/PR.
O módulo, com capacidade de operação para 100 litros, operou durante os
experimentos em regime de batelada com recirculação da fração retida e membrana
polimérica tubular de 4 m2 de área de filtração.
O sistema era constituído por um tanque de alimentação em aço inox, duas
bombas, uma para alimentação e outra para circulação, válvula para ajuste da
pressão, manômetros para controle de entrada e saída dos módulos e medidores
de vazão na entrada das membranas, saída do permeado e saída do concentrado,
conforme ilustrado na Figura 7 e esquematizado no fluxograma apresentado na
Figura 8.
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Figura 7: Módulo de filtração por membranas

Fonte: O autor (2019)

Figura 8: Fluxograma de funcionamento do módulo de filtração

Fonte: O autor (2019)
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4.2 Métodos

O trabalho foi efetuado em duas etapas: na primeira etapa, foi efetuado
planejamento experimental e determinação das condições ótimas de operação por
meio da desejabilidade e a segunda etapa onde ocorreu o processamento e
caracterização físico química e microbiológica do suco de melancia nas condições
ótimas de operação, análise sensorial, tempo de prateleira e análise das
resistências ao escoamento.

4.2.1 Preparo da matéria-prima

As frutas utilizadas tiveram suas cascas higienizadas com uma pré-lavagem
em água corrente para remoção de sujidades. A sanitização foi efetuada por
imersão das frutas em solução de hipoclorito de sódio 200 ppm por 15 minutos e
posterior lavagem para remoção do cloro residual. As frutas foram então
descascadas e o suco extraído em despolpadeira de frutas Macanuda, modelo DMSP1, com peneira com poros de 2,0 mm, previamente sanificada com solução de
hipoclorito de sódio.

4.2.2 Microfiltração

Em cada ensaio para concentração do suco de melancia, 20 litros de amostra
foram adicionados ao tanque de alimentação e conduzido em batelada com
constante recirculação do concentrado e remoção do permeado, variando-se os
parâmetros de acordo com o planejamento experimental.
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4.2.3 Planejamento Experimental

Para avaliar os efeitos do processo foi realizado um delineamento composto
experimental

22,

(MONTGOMERY;

RUNGER,

2014)

onde

as

variáveis

independentes foram a temperatura (T) e a pressão intramembrana (ΔP) e as
variáveis dependentes avaliadas foram o fluxo de permeado, o teor de licopeno,
açúcares redutores, compostos fenólicos totais e flavonoides, ao nível de confiança
de 95%.
Foram realizados 4 ensaios provenientes do delineamento experimental,
mais 3 repetições do ponto central, totalizando 7 ensaios, conforme especificado na
Tabela 2.

Tabela 2: Planejamento experimental variáveis codificadas e não codificadas
Ensaio

Diferença de Pressão (bar)

Temperatura (ºC)

1

0,5 (-1)

30,0 (-1)

2

0,5 (-1)

50,0 (+1)

3

1,0 (+1)

30,0 (-1)

4

1,0 (+1)

50,0 (+1)

5

0,75 (0)

40,0 (0)

6

0,75 (0)

40,0 (0)

7

0,75 (0)

40,0 (0)

4.2.4 Limpeza do sistema de membranas

A limpeza do equipamento foi realizada imediatamente após o processo de
microfiltração, utilizando-se a metodologia indicada pelo fabricante, conforme a
Figura 9.
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Figura 9: Fluxograma de higienização do módulo de membranas filtrantes

Fonte: O autor (2019)

4.2.5 Pasteurização

A amostra in natura foi pasteurizada de forma lenta à temperatura de 63 ºC
por um período de 30 minutos (FELLOWS, 2006).

4.2.6 Determinações de propriedades Físico Químicas

Para avaliação dos processos e produtos, foram coletadas amostras do suco
in natura (IN), do suco pasteurizado (PA) e das amostras concentradas (C) no
sistema de membranas, com 15 minutos de processamento em cada condição e as
amostras foram avaliadas, em triplicata.
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4.2.6.1 pH

O pH foi determinado em pHmetro Digimed modelo DM-22, com leitura direto
a 25 ºC, segundo método 017/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008).

4.2.6.2 Densidade relativa

A densidade em relação à água pura, foi determinada por densimetria,
utilizando-se balança hidrostática Gibertini, modelo Super Alcomat, segundo
método do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2005)

4.2.6.3 Turbidez

A turbidez, em unidade nefelométrica de turbidez (NTU), foi determinada pela
comparação da luz dispersa à amostra e seus materiais em suspensão, utilizandose equipamento turbidímetro, marca Policontrol, modelo AP2000, segundo método
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2005)

4.2.6.4 Sólidos solúveis totais

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado por leitura direta em
refratômetro do tipo TAL, com escala em grau Brix, segundo método para bebidas
não alcoólicas 08 da Instrução Normativa 24 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (BRASIL, 2005).
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4.2.6.5 Sólidos totais

O teor de sólidos totais foi realizado por gravimetria, após secagem em estufa
a 80 ºC até obtenção de peso constante, segundo método 259/IV do Instituto Adolfo
Lutz (2008).

4.2.6.6 Teor de Licopeno

A concentração de licopeno foi baseada no procedimento descrito por
Perkins-Veazie et al (2001).
A solução utilizada para extração do licopeno foi preparada pela mistura de
hexano:acetona:etanol na proporção (2:1:1, v/v/v). A extração do licopeno foi
realizada em ambiente escuro, em erlenmeyers de 250 mL envoltos em papel
alumínio com tampa. Sendo então, pesados 2,0 g da amostra, em triplicata,
adicionados 100 mL de solução extratora. As amostras foram agitadas, em banho
de gelo à temperatura de 5 ± 2 ºC, adicionados, mais 15 mL de água destilada a
5 ºC e novamente agitados. Os erlenmeyers foram deixados a temperatura
ambiente durante 5 min para que ocorresse a separação das fases.
A absorbância da fase superior (hexânica), foi medida em espectrofotômetro
Merck Modelo Pharo 300, a 503 nm, comprimento de onda definido a fim de
minimizar a interferência dos outros carotenoides da melancia.
O teor de licopeno foi então calculado conforme a Equação (1), utilizando-se
a absortividade molar igual a 17,2 x 104 L mol-1 cm-1. Os resultados obtidos foram
expressos em µg de licopeno mL-1 de amostra,

onde:

𝑖

𝜇𝑔.

−

𝐴5
= 𝜀∙

3

∙𝑃

𝑉

A503 = absorbância da fase hexânica a 503 nm
ε = coeficiente de extinção molar (L.mol-1.cm-1)

∙𝑉

∙

3

(1)
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b = caminho ótico da cubeta (cm)
PM = peso molecular do licopeno = 536,9 g.mol-1
V = volume de solvente utilizado, em mL
Va = volume de amostra, em mL

4.2.6.7 Cor

A cor foi determinada por leitura direta nas amostras, em colorímetro Minolta,
modelo CR-200, com abertura de 50 mm, o qual considera no seu sistema as
coordenadas L* (luminosidade), a* (intensidade de vermelho) e b* (intensidade de
amarelo). O aparelho foi previamente calibrado em placa cerâmica branca de
acordo com padrões pré-estabelecidos pelo fabricante (Y=85,8; x=0,3195;
y=0,3369). As análises em cada amostra foram realizadas com triplicata, obtendose valores médios e desvio padrão dos parâmetros da Luminosidade (L*).

4.2.6.8 Carboidratos Totais

Determinado pela diferença entre 100 e o somatório dos percentuais
encontrados para umidade, cinzas, proteína bruta e gordura (BRASIL, 2003)

4.2.6.9 Açúcares redutores

Os açúcares redutores determinados em espectrofotômetro Merck, modelo
Pharo 300, com reação ao ácido 3,5-dinitrosalicilico conforme metodologia disposta
em Vasconcelos et al. (2013).
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4.2.6.10 Proteína

A proteína total de cada amostra foi calculada por meio da conversão do
nitrogênio determinado por Kjeldahl, utilizando fator 6,25, conforme método 037/IV
do Instituto Adolfo Lutz (2008).

4.2.6.11 Cinzas

O teor de cinzas totais foi realizado por gravimetria, após calcinação em forno
mufla a 550 ºC até a total destruição da matéria orgânica, obtendo-se cinzas
brancas, segundo método 018/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008).

4.2.6.12 Viscosidade

Foi utilizado reômetro Brookfield com geometria de cilindros coaxiais modelo
DV-III Ultra, acoplado a um banho Brookfield, modelo TC-602. Nos ensaios,
realizados em triplicata, usou-se spindle SC4-18. A viscosidade foi medida a
37,8 ºC com taxa de deformação de 80 s-1.

4.2.6.13 Etanol

Determinação por conversão da densidade relativa da amostra destilada em
equipamento de destilação digital da marca Gibertini, modelo Super DEE, segundo
método 217/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008).
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4.2.6.14 Teor de minerais

Os minerais foram avaliados em equipamento de espectrometria por emissão
atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), modelo ICAP-3600-DUO,
da marca Thermo Scientific. O método de digestão foi efetuado por aquecimento
em chapa aquecedora com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio conforme disposto
por Jiménez-Aguilar e Grusak (2015).

4.2.6.15 Ácido ascórbico

O teor de ácido ascórbico foi calculado segundo metodologia titulométrica
com iodato de potássio conforme a metodologia 364/IV do Instituto Adolfo Lutz
(2008).

4.2.6.16 Preparo dos extratos

À temperatura ambiente, foram pesados 4,0 g das amostras de suco de frutas
em erlenmeyer de 50 mL, adicionando a seguir, 20 mL de etanol absoluto e
homogeneizado em vórtex por aproximadamente 2 minutos. O extrato foi levado a
agitação durante 60 minutos ao abrigo da luz.
Em seguida, as amostras foram filtradas a vácuo com papel filtro quantitativo
e transferidas para balão volumétrico de 50 mL, completando o volume com água
destilada.

4.2.6.17 Compostos fenólicos totais

Os compostos fenólicos totais foram determinados pela metodologia
espectrofotométrica proposta por Singleton e Rossi (1965), utilizando ácido gálico

como padrão O reagente de Folin Ciocalteau é uma solução de íons complexos
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poliméricos

formados

a

partir

de

heteropoliácidos

fosfomolibdicos

e

fosfotungstícos. Esse reagente oxida os fenolatos, reduzindo os ácidos a um
complexo azul Mo-W (NEVES; ALENCAR; CARPES, 2009)
Fez-se necessário o preparo de curva de calibração a partir de solução
estoque de padrão de ácido gálico com concentração 200 µg mL -1, diluindo-se a
concentrações de 5,0/7,5/10,0/14,0/17,0/20,0 µg mL-1.
Coletarem-se então alíquotas de 2,0 mL das diluições e transferiu-se para
tubos de ensaio protegidos da luz. Em seguida, foram adicionados 2,5 mL do
reagente Folin Ciocalteau, mantendo a mistura em repouso por 3 minutos. A essa
mistura, adicionaram-se 2,0 mL de solução de carbonato de sódio a 4% e
mantiveram-se os tubos em repouso por 1 hora ao abrigo da luz. Procedimento
idêntico foi realizado para as amostras preparadas conforme 4.2.6.16.
As absorbâncias foram medidas em espectrofotômetro a um comprimento de
onda de 760 nm e os resultados expressos em equivalente de ácido gálico (EAG)
por grama de extrato, com base na equação da curva de calibração obtida.

4.2.6.18 Flavonoides

O método utilizado baseia-se na reação de complexação com o metal
alumínio por meio da reação entre a quercetina (padrão de referência) e o cloreto
de alumínio, formando um complexo amarelo quantificado por leitura em
espectrofotômetro a 425 nm (BOROSKI et al., 2015).
Fez-se necessário preparo de curva de calibração a partir de solução estoque
de padrão de quercetina com concentração 2000 µg mL -1, diluindo-se a
concentrações de 10,0/30,0/50,0/80,0/100,0 µg mL-1.
A partir dos extratos preparados coletaram-se alíquotas de 1,0 mL e
transferiu-se para tubos de ensaio protegidos da luz, adicionados 0,25 mL de cloreto
de alumínio 5 % e 3,70 mL de metanol, mantendo a mistura em repouso por 30
minutos ao abrigo da luz. Para a amostra foi realizado procedimento idêntico.
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As absorbâncias foram medidas em espectrofotômetro a um comprimento de
onda de 425 nm e os resultados expressos em equivalente de quercetina por grama
de extrato, com base na equação da curva de calibração obtida.

4.2.7 Ensaios microbiológicos

As amostras in natura, pasteurizadas e concentradas foram recolhidas e
analisadas imediatamente. O preparo das amostras foi realizado diluindo 25 mL do
suco em 225 mL de solução de água peptonada 0,1 % estéril (diluição 1:10).
Posteriormente, 1 mL desta solução foi adicionado a mais 9 mL de água peptonada
0,1 %, repetindo-se o procedimento, para obter as diluições 1:100 e 1:1000,
respectivamente. Os ensaios foram realizados conforme preconizado por Food and
Drug Administration (1998).

4.2.7.1 Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes

A contagem de coliformes totais e termotolerantes foi realizada por
metodologia da determinação do Número Mais Provável. Primeiramente, foram
feitas diluições seriadas em tubos (1:10, 1:100 e 1:1000), de modo que 1 mL de
cada diluição foi inoculado em uma série de 3 tubos com 10 mL de Caldo Lauril
Sulfato Triptose (LST) contendo tubos de Durhan. Na sequência, os tubos foram
incubados a 35 ºC por 48 h.
Após este período foi observado a presença de crescimento e produção de
gás pelos microrganismos. A partir dos tubos positivos, uma alçada foi inoculada
em Caldo E. coli (EC) e outra em Caldo Verde Brilhante (VB) 2% e incubadas a 45
e 35 ºC, respectivamente. Após 48 h foi feita nova verificação e observação do
crescimento e produção de gás. A quantidade de tubos positivos foi então
relacionado ao Número Mais Provável dos micro-organismos (NMP).
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4.2.7.2 Contagem total de aeróbios e mesófilos

Inoculou-se 0,1 mL de amostras previamente diluídas nas concentrações de
1:10 e 1:100 em água peptonada 0,1 % em superfície de placa de Petri com meio
de cultura Agar PCA (Plate Count Agar) e incubou-se a 35 ºC durante 48 h. Após
esse período as todas as colônias foram quantificadas em contador de colônias.

4.2.7.3 Contagem total de bolores e leveduras

Foram inoculadas 0,1 mL das amostras previamente diluídas em água
peptonada a 0,1 % em placas de Petri contendo meio de cultura Agar DRBC
(Dichloro Rosa Bengala Cloranfenicol) e incubadas a 22-25 ºC por 5 dias. Após esse
período as colônias foram quantificadas em contador de colônias.

4.2.7.4 Pesquisa de Salmonella spp.

Alíquotas de 25 mL das amostras foram adicionadas a 225 mL de água
peptonada tamponada a 1 %, com incubação a 37 °C durante 18 h. Transferiu-se
então 0,1 mL para 10 mL de Caldo Rappaport-Vassilidis Soja que foram incubados
a 41,5 ºC por 24 h e 1 mL para 10 mL de Caldo Tetrationato Muller Kauffman,
incubados a 37 ºC por 24 h.
Após o período de incubação dos meios de enriquecimento, retirou-se uma
alçada e semeou-se nos meios seletivos ágar xilose lisina desoxicolato (XLD) e ágar
hecktoen entérico (HE). As placas contendo o meio de cultura XLD foram incubadas
invertidas a 37 ºC por 24 h e a HE por 35 ºC a 24 h.
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4.2.8 Análise estatística dos dados

Os resultados físico-químicos e microbiológicos obtidos nas amostras
in natura, pasteurizada e concentradas foram comparados entre si, por meio de
análise de variância (ANOVA), e havendo diferença a um nível de significância de
5%, realizou-se confirmação pelo teste de Tukey (BARROS NETO; SCARMINIO;
BRUNS, 2010; MONTGOMERY; RUNGER, 2014).
Dentre os parâmetros obtidos, foram utilizados como variáveis resposta: a
vazão volumétrica do permeado e as variações (comparadas ao suco in natura) nos
teores de licopeno, açúcares redutores, compostos fenólicos e flavonoides, que
foram submetidos a tratamento estatístico para planejamento experimental (DOE)
e análise de variância (ANOVA) com significância de 5 %. Os modelos matemáticos
lineares para cada variável foram obtidos tendo a pressão, a temperatura e a
interação pressão-temperatura como parâmetros (BARROS NETO; SCARMINIO;
BRUNS, 2010).
As condições ótimas de temperatura e pressão, visando maximizar os teores
das variáveis resposta acima descritas, foram obtidas por meio de metodologia de
desejabilidade. O software Statistica 12 (STATSOFT, 2014) foi utilizado para
execução dos testes.

4.2.9 Determinação da condição ótima de operação

Baseado no planejamento experimental, a otimização foi realizada utilizando
da função desejabilidade, tendo como objetivo obter as melhores condições de
temperatura e pressão de operação, para que se obtenha os melhores valores na
resposta conjunta desejável, maximizando todas as variáveis resposta citadas
anteriormente (CANDIOTI et al., 2014; MONTGOMERY; RUNGER, 2014). O
software Statistica 12 (STATSOFT, 2014) foi utilizado para execução dos testes.
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4.2.10 Processamento nas condições ótimas de operação

A partir das condições de temperatura e pressão obtidas para a condição
otimizada de operação, foi realizado novo ensaio de microfiltração seguindo a
metodologia apresentada nos tópicos 4.2.1 e 4.2.2, em paralelo à pasteurização do
suco in natura. As amostras de suco in natura, pasteurizada, concentrada, bem
como o produto permeado pelas membranas foram caracterizadas físico química e
microbiologicamente. Foram efetuadas ainda, avaliação das resistências ao
escoamento do permeado, análise sensorial e determinação do tempo de prateleira.
As variações percentuais no suco concentrado em relação ao suco in natura
nos teores de licopeno, açúcares redutores, compostos fenólicos e flavonoides
obtidos experimentalmente, foram comparados estatisticamente com os modelos
matemáticos obtidos utilizando-se de teste t de Student para comparação de médias
a um nível de significância de 95 % (MONTGOMERY; RUNGER, 2014). O software
Statistica 12 (STATSOFT, 2014) foi utilizado para execução dos testes.

4.2.11 Parâmetros de avaliação das resistências à filtração

A queda do fluxo de permeado no processamento do suco nas condições
otimizadas foi analisada a partir do modelo de resistências em série. As equações
utilizadas, foram apresentadas por Richardson et al. (2002)
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4.2.11.1 Resistência Total

A resistência total (Rt, em m-1) foi calculada a partir do fluxo obtido no final do
experimento (JP), que é a razão entre vazão do permeado (m 3 s-1) e a área de
filtragem (em m2), conforme a Equação (2)

𝑅𝑇 =

∆𝑃
µ𝑃 ∙ 𝑃

(2)

onde, µ𝑃 é a viscosidade do suco de melancia nas condições de operação

(em Pa s) e ∆𝑃 a diferença de pressão (em Pa).
4.2.11.2 Resistência intrínseca da membrana

A resistência da membrana (𝑅𝑀 , em m-1) foi calculada utilizando o valor de

viscosidade da água à temperatura de operação (µ𝑊 , em Pa s) e com o fluxo de
água antes experimento (

𝑊,

em m3 s-1), conforme a Equação (3).

𝑅𝑀 =

∆𝑃
µ𝑊 ∙ 𝑊

(3)

4.2.11.3 Resistência devido a polarização

A resistência causada pela camada polarizada (𝑅𝑃 em m-1) foi determinada

pela Equação (4), utilizando-se o fluxo de água ( 𝑓 ), que permeia pela membrana
após 30 minutos de enxágue nas mesmas condições do processamento.
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𝑅𝑃 = 𝑅𝑇 −

∆𝑃
µ𝑊 ∙

(4)
𝑓

4.2.11.4 Resistência causada pela incrustação

Como a resistência total (Rt) é a soma das resistências da membrana (RM),
camada polarizada (RP), e incrustação (Rf), esta última pode ser obtida pela
diferença conforme a equação (5).

𝑅𝑓 = 𝑅𝑡 − 𝑅𝑀 + 𝑅𝑃

(5)

4.2.11 Análise sensorial

O suco concentrado e pasteurizado produzidos nas condições otimizadas
foram utilizados para ensaios de análise sensorial, efetuados conforme
metodologias dispostas por Dutcosky (2013).
Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná para apreciação (Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética nº 12159719.4.0000.5547 – Anexo I). Foram
recrutados 50 julgadores não treinados, mas consumidores de melancia e maiores
de idade, que foram informados e esclarecidos sobre os objetivos e metodologia do
estudo e autorizaram a participação.

4.2.11.1 Teste de aceitação de escala hedônica

Para avaliar a aceitação do suco concentrado foi aplicado o teste afetivo de
aceitação, utilizando-se escala hedônica estruturada de 9 pontos, avaliando-se os
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parâmetros: aparência, aroma, sabor, textura e impressão global, com a nota 9
(gostei muitíssimo) e a nota 1 (desgostei muitíssimo) e teste de intenção de compra
através de ficha resposta com escala estruturada de 5 pontos, oscilando de
certamente não compraria à certamente compraria (Apêndice I).O teste foi aplicado
de forma individual, servido em copos descartáveis de 50 mL, em temperatura de
5°C ± 3 °C.
O índice de aceitabilidade (IA) foi calculado para cada um dos parâmetros
listados acima, usando a Equação (6) conforme mostrado abaixo, conforme Arruda
et al. (2016).

𝐴=

é 𝑖
𝑖

𝑖

(6)

4.2.11.2 Teste triangular

As amostras de suco pasteurizado e concentrado foram dispostas em
porções de 20 mL em copos plásticos transparentes, distribuídas em baterias de
três amostras em todas as combinações possíveis: sempre duas iguais e uma
diferente.
Cada avaliador recebeu três destas amostras codificadas, e uma ficha de
avaliação (Apêndice II), devendo então sinalizar a considerada diferente.

4.2.12 Determinação do tempo de prateleira

Amostras de suco in natura, pasteurizado e concentrado foram armazenados
individualmente em refrigerador à temperatura de 5 ± 3 ºC em dois tipos de frascos:
vidro âmbar e plástico de polietileno (PET). Semanalmente foram realizados ensaios
de caracterização físico química, estabelecidos no Padrão de Identidade e
Qualidade de Suco de Melancia da Instrução Normativa nº 37, de 01 de outubro de
2018 (BRASIL, 2018): brix e pH, além da determinação do teor de etanol, que é um
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indicativo de fermentação e deterioração das amostras. Foram efetuadas também
ensaios dos padrões microbiológicos obrigatórios regulamentados pela RDC
12/2001 da Anvisa (BRASIL, 2001): Pesquisa de Salmonella spp e contagem de
Coliformes Termotolerantes, bem como contagem de Aeróbios e Mesófilos e
Bolores e Leveduras.
O tempo de prateleira foi considerado até o momento em que quaisquer dos
ensaios realizados divergissem com algum dos padrões estabelecidos pelas
legislações.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Determinação da condição ótima de operação

Partindo do delineamento experimental proposto, foram efetuados ensaios
em cada uma das condições estabelecidas, sendo então os resultados
microbiológicos, físico químicos e a análise estatística para obtenção da condição
ótima de operação apresentados a seguir.

5.1.1 Avaliação microbiológica

Efetuado o processo de microfiltração, as amostras foram imediatamente
resfriadas e levadas para os ensaios microbiológicos. Os resultados microbiológicos
estão apresentados na Tabela 3. Em relação ao que dispõe a Resolução de
Diretoria Colegiada nº 12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
(BRASIL, 2001), todas as amostras encontram-se em acordo com o disposto, ou
seja, no que refere-se a sucos refrigerados a contagem de coliformes
termotolerantes (a 45 ºC) está inferior a 10 NMP (número mais provável) mL-1 e na
ausência do micro-organismo Salmonella sp, em 25 mL de amostra.
As amostras in natura apresentaram presença dos micro-organismos
Coliformes Totais, bolores e leveduras, aeróbios e mesófilos, isso se dá pelo fato
de os frutos possuírem superfícies de corte não estéreis, fisiologicamente ativas e
ricas em nutrientes e água, sendo suscetíveis à contaminação microbiológica nas
diversas etapas de distribuição,

armazenamento e

comercialização

(em

temperatura ambiente), fazendo com que os micro-organismos da população inicial
ou resultantes de contaminação cruzada, possam sobreviver e se multiplicar,
acelerando os processos de degradação (BERGER et al., 2010; GRAÇA et al.,
2017).
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Tabela 3: Resultados experimentais dos ensaios microbiológicos nas amostras de suco in natura,
pasteurizado e após o processo de microfiltração

Ensaio

Coliformes
Totais

Coliformes
Termotolerantes

NMP mL-1
12,1±3,6ª

NMP mL-1
< 3,0a

Pesquisa de
Salmonella sp

Aeróbios e
Mesófilos

Bolores e
Leveduras

log UFC mL-1
4,18±1,18ª

log UFC mL-1
3,70±0,13ª

Ausência
In Natura
< 3,0b
< 3,0a
Ausência
< 2,0b
< 2,0b
Pasteurizada
1
6,4 ± 3,6c
< 3,0a
Ausência
3,43±1,18ª
3,51±0,13ab
(0,5 bar, 30ºC)
2
< 3,0b
< 3,0a
Ausência
< 2,0b
< 2,0b
(1,0 bar, 30ºC)
3
< 3,0b
< 3,0a
Ausência
3,41±1,18ª
3,25±0,13b
(0,5 bar, 50ºC)
4
< 3,0b
< 3,0a
Ausência
< 2,0b
< 2,0b
(1,0 bar,50ºC)
5
< 3,0b
< 3,0a
Ausência
< 2,0b
< 2,0b
(0,75 bar,40ºC)
1: Média de 3 repetições ± desvio padrão
Letras diferentes em uma mesma coluna indicam diferença significativa a 95% de confiança no
teste de Tukey

A ausência de contagem obtida para coliformes termotolerantes sustentam
que não houve contato do alimento com material fecal, direta ou indiretamente. Não
foi detectada a presença de Salmonella sp. em nenhuma das amostras
independente da temperatura.
O processo de microfiltração, quando conduzido a pressões superiores a
0,75 bar foi eficaz para remoção dos micro-organismos em estudo. Quando
conduzido a baixas pressões (0,5 bar), não foi satisfatório para a descontaminação
do produto. Nesse sentido, o teste de Tukey mostrou que a um nível de confiança
de 95 %, não houve diferença significativa nestas condições para a redução da
concentração de bolores e leveduras, nem tampouco de aeróbios e mesófilos.

5.1.2 Avaliação do desempenho do processo de microfiltração

Os resultados obtidos para as respostas da vazão de permeado (L h-1), o teor
de licopeno (µg g-1) e açúcares redutores (g L-1) sob as condições de pressão (bar)
e

temperatura (ºC) especificadas pelo planejamento

apresentados na Tabela 4.

experimental estão
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Para o planejamento experimental foram levados em consideração o
aumento ou redução (variação percentual) dos teores de licopeno, açúcares
redutores, fenólicos totais e flavonoides, em relação à amostra in natura, conforme
a Tabela 5

Tabela 4: Resultados experimentais físico-químicos nas amostras de suco in natura, pasteurizado
e após o processo de microfiltração nas condições do planejamento experimental

Ensaio

Vazão de
permeado
(L h-1)1

Teor de
licopeno
(µg mL-1)

Açúcares
redutores
(g L-1)

In natura

-

40,90

30,75

Teor de
Fenólicos
Totais
(mg kg-1)
100,20

Pasteurizado

-

21,02

29,53

91,66

32,02

1 (0,5 bar, 30ºC)

900

53,92

29,86

122,36

91,60

2 (1,0 bar, 30ºC)

1050

64,18

48,18

135,99

100,66

3 (0,5 bar, 50ºC)

950

56,03

27,16

108,60

68,40

4 (1,0 bar, 50ºC)

1200

75,89

27,93

139,08

65,95

5 (0,75 bar, 40ºC)

1000

61,39

34,31

129,00

78,97

6 (0,75 bar, 40ºC)

1100

61,25

32,77

126,72

77,91

36,58

122,72

78,81

7 (0,75 bar, 40ºC)
1100
61,12
1 baseados nos valores médios de 3 repetições

Teor de
Flavonoides
(mg kg-1)
63,30

Tabela 5: Variação (%) dos parâmetros avaliados em relação ao suco in natura após o processo de
microfiltração nas condições do planejamento experimental
Ensaio
1
(0,5 bar, 30ºC)
2
(1,0 bar, 30ºC)
3
(0,5 bar, 50ºC)
4
(1,0 bar, 50ºC)
5
(0,75 bar, 40ºC)
6
(0,75 bar, 40ºC)
7
(0,75 bar, 40ºC)

Teor de
licopeno (%)

Açúcares redutores
(%)

Teor de
Fenólicos Totais
(%)

Teor de
Flavonoides
(%)

31,83

-2,89

22,12

44,71

56,92

56,68

8,39

59,02

36,99

-11,67

35,72

8,06

85,55

-9,17

38,81

4,19

50,10

11,58

28,75

24,76

49,76

6,57

26,47

23,08

49,44

18,96

22,48

24,50

Conforme as condições utilizadas nos processos houve aumento nos valores
das quatro respostas analisadas quando se utilizou a condição de maior diferença
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de pressão (1,0 bar). Por outro lado, observa-se que o aumento da temperatura
resulta em maiores teores de licopeno e compostos fenólicos no suco concentrado,
mas menores teores de açúcares redutores e flavonoides.

5.1.2.1 Vazão de permeado

Os resultados obtidos no planejamento experimental resultaram na
determinação dos coeficientes de regressão para a resposta da vazão de
permeado, apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Coeficientes de regressão para a resposta vazão de permeado

Fator
Média
Pressão
Temperatura
Pressão x
Temperatura

0,00
0,04
0,18

Lim.
Conf.
-95%
974,66
19,57
-80,43

Lim.
Conf.
+95%
1111,05
380,43
280,43

0,44

-130,43

230,43

Coeficiente
de regressão

Erro
padrão

t(3)

p-valor

1042,86
200,00
100,00

21,43
56,69
56,69

48,67
3,53
1,76

50,00

56,69

0,88

Desta forma, a partir dos dados obtidos na análise de variância, obteve-se o
modelo codificado obtido para a vazão volumétrica de permeado, conforme a
Equação (7)

𝑌

onde:

=

,

+

, ∙𝑃

(7)

Y1 = Vazão de permeado (L h-1)
P = Pressão;

Analisando-se os resultados, verificou-se que o coeficiente de determinação
foi 0,8448, com um ajuste no modelo de 68,97 %. Este baixo ajuste deve-se
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provavelmente à variação da escala do equipamento medidor de vazão ser grande
(variação de 50 L h-1), o que resulta numa baixa sensibilidade deste resultado.
A análise da superfície de resposta, Figura 10, gerada pelo modelo proposto,
permite que seja selecionada a melhor condição de processo em relação à pressão
e à temperatura, ou seja, a condição que resultou na maior vazão de permeado. É
possível verificar que a resposta é maximizada quando se utiliza o nível mais alto
(+1,0) para a pressão, ou seja, 1,0 bar.
Segundo Habert, Borges e Nóbrega (2006) para condições de baixa pressão
transmembrana, um aumento na pressão resulta no aumento de fluxo permeado. A
partir de determinado valor de pressão transmembrana, qualquer aumento
corresponde a um aumento equivalente na resistência ao transporte através da
membrana, ou seja, maior espessura da camada de gel. Assim, o fluxo permeado
permanece inalterado com o aumento da pressão transmembrana.
De acordo com Cheryan (1998), o aumento da pressão transmembrana
tende a aumentar o fluxo até a consolidação da camada gel, desta forma o uso de
baixas pressões, além de garantir maiores fluxos durante o processo, reduz o gasto
energético provocado neste caso pela maior potência da bomba requerida.
A temperatura desempenha um papel importante no escoamento através da
membrana devido a alterações nas características do fluido que produzem
depósitos. Sabe-se que a temperatura e a viscosidade estão inversamente
relacionadas; portanto, o efeito positivo da temperatura de processo sobre a vazão
do permeado é esperado (CASSANO; MECCHIA; DRIOLI, 2008; GIRARD;
FUKUMOTO, 2000; SALEH; STANLEY; WIBISONO, 2006).
Entretanto, a variação da temperatura da corrente de alimentação deve ser
criteriosa, evitando-se a degradação ou perda de nutrientes, mas ao mesmo tempo,
facilitando as condições de processamento e transporte do fluido. O limite de
temperatura também deve ser sempre estabelecido em função da termorresistência
da membrana e dos aspectos econômicos inerentes ao consumo de energia
(REZZADORI et al, 2014).
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No tocante à questão energética, ter um fluxo mais elevado, sendo
diretamente proporcional à pressão aplicada, requer maior trabalho no
bombeamento dos fluidos no sistema de filtração, aumentando o gasto de energia
na operação.

Figura 10: Superfície de resposta em função da diferença de pressão e temperatura para a vazão
de permeado

Fonte: (O autor, 2019)

5.1.2.2 Teor de licopeno

Os resultados obtidos no planejamento experimental para a resposta do teor
de licopeno estão apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7: Coeficientes de regressão para a resposta teor de licopeno

Fator
Média
Pressão
Temperatura
Pressão x
Temperatura

0,0000
0,0005
0,0054

Lim.
Conf. 95%
48,71
29,41
9,48

Lim.
Conf.
+95%
54,31
44,23
24,31

0,0151

4,32

19,15

Coeficiente
de regressão

Erro
padrão

t(3)

p-valor

51,51
36,82
16,89

0,88
2,33
2,33

58,52
15,81
7,25

11,74

2,33

5,04

Observa-se, que os termos dos fatores pressão e temperatura, assim como
a interação entre eles foram considerados significativos ao nível de 5 % (p < 0,05).
Desta forma, a partir da análise de variância, obteve-se o modelo codificado para o
teor de licopeno, conforme a Equação (8)
Com os resultados do teste ANOVA para este resultado (Tabela 8), pode-se
concluir que o modelo que descreve o teor de licopeno em função da pressão e
temperatura, é adequado uma vez que, a um nível de significância de
95 %, apresentou uma porcentagem de variação explicada de 99,09 %, com um
ajuste do modelo em 98,18 %

Tabela 8: ANOVA para resposta variação do licopeno
Soma dos
Quadrados

Fator

onde:

Graus de Quadrado
liberdade
médio

Fcalc

P-valor

Pressão
Temperatura

1355,83
285,44

1
1

1355,83
285,44

12438,95 0,00008
2618,73 0,00032

Pressão x Temperatura

137,73

1

137,73

1263,62

Erro puro

16,273

3

5,424

Total

1795,27

6

𝑌

=

,

+

,

∙𝑃+ ,

Y2 = Variação no teor de licopeno (%)

∙𝑇+ ,

∙𝑃∙𝑇

0,00079

(8)
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P = Pressão;
T = Temperatura;
Pela análise da superfície de resposta gerada pelo modelo proposto, Figura
11, observa-se que o teor de licopeno é maximizado quando se utilizam os níveis
mais altos (+1,0) para a pressão e a temperatura, ou seja, 1,0 bar e 50 ºC,
respectivamente, obtendo aí um aumento na concentração deste componente em
aproximadamente 85 % comparando-se o suco concentrado com o in natura.
Essa retenção do licopeno, ocorre devido ter uma molécula grande, com peso
molecular elevado (536,87 g mol-1) e graças a sua hidrofobicidade que o leva a ficar
ligado à matrizes teciduais, proteínas e outras células vegetais estruturais como
fibras e polissacarídeos, fazendo com que o mesmo não permeie em processos de
microfiltração (RAI et al., 2010; SHI; LE MAGUER, 2000).
Ongaratto e Viotto (2009) avaliaram o efeito dos parâmetros de processo da
micro e ultrafiltração de suco de pitanga na retenção de carotenoides a fim de obter
retentado, concluindo que não houve permeação de carotenóides pela membrana
em nenhum dos tratamentos utilizados. Retenção total de carotenóides foi também
observada por Aragão (2010), ao estudar a concentração de compostos bioativos
da polpa de caju utilizando-se da tecnologia de separação por membranas. Gomes
e colaboradoras, (2013) constataram o potencial do processo de microfiltração para
a concentração de licopeno de suco de melancia. Aumentos na velocidade
tangencial exerceram efeito positivo no fluxo de permeado e elevaram o teor de
licopeno do retido.
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Figura 11: Superfície de resposta em função da diferença de pressão e temperatura para a
variação do teor de licopeno

Fonte: (O autor, 2019)

5.1.2.3 Teor de açúcares redutores totais

Os resultados obtidos no planejamento experimental resultaram na
determinação dos coeficientes de regressão para a resposta do teor de açúcares
redutores (Tabela 9), mostram que a um nível de significância de 95 % os fatores
pressão, temperatura e a interação entre os dois influenciam em tal parâmetro.
A Equação (9), apresenta então a equação do modelo obtida para a resposta
teor de açúcares redutores, com um coeficiente de determinação igual a 96,74 %,
e um ajuste calculado de 93,47 %, valor adequado para descrever a resposta
analisada. A Tabela 10 apresenta os resultados de ANOVA para este parâmetro.
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Tabela 9: Coeficientes de regressão para a resposta variação dos açúcares redutores

Fator
Média
Pressão
Temperatura
Pressão x
Temperatura

0,0213
0,0138
0,0083

Lim.
Conf. 95%
2,82
12,04
-56,32

Lim.
Conf.
+95%
17,19
50,05
-18,31

0,0174

-47,54

-9,53

Coeficiente
de regressão

Erro
padrão

t(3)

p-valor

10,01
31,04
-37,32

2,26
5,97
5,97

4,43
5,20
-6,25

-28,54

5,97

-4,78

Tabela 10: ANOVA para a resposta teor de açúcares redutores
Soma dos
Quadrados

Fator

Graus de Quadrado
liberdade
médio

Fcalc

P-valor

Pressão
Temperatura

963,52
1392,56

1
1

963,52
1392,56

27,02
39,05

0,0138
0,0083

Pressão x Temperatura

814,33

1

814,34

22,84

0,0174

Erro puro

106,98

3

35,66

Total

1795,27

6

𝑌

=

,

+

,

∙𝑃−

,

∙𝑇−

,

∙𝑃∙𝑇

(9)

onde:
Y3 = Variação do teor de açúcares redutores (%)
P = Pressão;
T = Temperatura;
Por meio da análise da superfície de resposta gerada pelo modelo proposto,
Figura 12, observa-se que o teor de açúcares redutores é maximizado quando se
utiliza o nível mais alto para a pressão (1,0 bar) e o mais baixo para temperatura
(30 ºC).
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Observa-se que, de uma maneira geral não há uma grande capacidade de
retenção dos açúcares redutores por parte do sistema de microfiltração, tendo
havido inclusive em processos com a temperatura mais alta, diminuição nos teores,
que pode ter sido causado pela diminuição da viscosidade do suco, causando um
aumento da permeabilidade pelos poros da membrana (REZZADORI et al., 2014).
Isto ocorre também devido a formação de uma camada ativa de solutos do tipo gel
nas membranas, onde alguns compostos tais como polifenóis e açúcares podem
ser capturados por esta camada, não sendo permeados nem tão pouco no suco
concentrado (CASSANO; CONIDI; TASSELLI, 2015).

Figura 12: Superfície de resposta em função da diferença de pressão e temperatura para o teor de
açúcares redutores totais

Fonte: (O autor, 2019)

63

5.1.2.4 Compostos fenólicos totais

Os compostos fenólicos totais, cujo teor era de 100,20 mg EAG kg-1 no suco
in natura, tiveram aumento considerável no suco concentrado, alcançando uma
concentração de até 38,81 % para as condições de mais alta pressão e temperatura
estudadas.
Os resultados obtidos no planejamento experimental resultaram na
determinação dos coeficientes de regressão para a resposta do teor de compostos
fenólicos totais, apresentados na Tabela 11. Observa-se que a um nível de
significância de 95 %, a temperatura e a interação pressão-temperatura
empregadas no sistema de membranas influenciam tal teor.

Tabela 11: Coeficientes de regressão para a resposta compostos fenólicos totais

Fator
Média
Temperatura
Pressão
Pressão x
Temperatura

0,000
0,003
0,133

Lim.
Conf. 95%
22,97
13,72
-13,61

Lim.
Conf.
+95%
29,24
30,30
2,96

0,048

0,12

16,70

Coeficiente
de regressão

Erro
padrão

t(3)

p-valor

26,11
22,01
-5,32

0,98
2,60
2,60

26,52
8,45
-2,04

8,41

2,60

3,23

Excluindo os parâmetros sem significância, e com os resultados da tabela
ANOVA (Tabela 12), observa-se que houve significância entre os dados em estudo,
resultando em um coeficiente de determinação de 0,9194 com um ajuste calculado
de 87,90 %. A Equação (10), apresenta então a equação do modelo obtida.
Por meio da análise da superfície de resposta gerada pelo modelo proposto,
Figura 13, observa-se que o teor dos compostos fenólicos é maximizado quando se
utilizam os níveis mais altos de temperatura (50 ºC).
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Tabela 12: ANOVA para resposta do teor de compostos fenólicos totais
Soma dos
Quadrados

Fator

Graus de Quadrado
liberdade
médio

Fcalc

P-valor

Temperatura

484,53

1

484,53

20,28

0,0063

Pressão x Temperatura

70,70

1

70,70

5,81

0,0735

Erro puro

70,70

4

23,88

Total

603,94

6

𝑌

onde:

=

,

+

,

∙𝑇+ ,

∙𝑃∙𝑇

(10)

Y4 = Variação do teor de compostos fenólicos totais (%)
T = Temperatura;
Cabral et al. (2010), realizaram microfiltração de suco de amora em módulos
de cerâmica operando a 35 ºC e 3 bar de pressão aplicada, verificando uma
retenção de compostos fenólicos, cuja concentração passou de 319,62 mg 100 g -1
no suco in natura para 521,01 mg 100 g-1 no suco retido (63%) e,
consequentemente, da capacidade oxidante. Aguiar e colaboradores (2012)
obtiveram um aumento de 523,3 para 709,6 mg kg-1 (35%), quando trabalhando
com suco de maçã.
Saleh, Stanley e Wibisono (2006) trabalharam com suco de maçã e
observaram que o aumento da pressão intramembrana causou um aumento na
retenção dos compostos fenólicos no suco concentrado. Isso pode ser explicado
pela pressão mais alta de compressão dos solutos rejeitados em uma camada de
incrustação mais espessa e mais densa e a menor velocidade de fluxo transversal.
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Figura 13: Superfície de resposta em função da diferença de pressão e temperatura para o teor de
compostos fenólicos totais

Fonte: (O autor, 2019)

5.1.2.5 Flavonoides

Os resultados obtidos no planejamento experimental resultaram na
determinação dos coeficientes de regressão para a resposta dos flavonoides,
(Tabela 13). Observa-se que a um nível de significância de 95 %, somente a
temperatura influencia na retenção destes compostos.

Tabela 13: Coeficientes de regressão para a resposta teor de flavonoides

Fator
Média
Pressão
Temperatura
Pressão x
Temperatura

0,0003
0,2592
0,0012

Lim.
Conf. 95%
22,37
-6,75
-57,71

Lim.
Conf.
+95%
31,43
17,19
-33,77

0,0944

-21,06

2,88

Coeficiente
de regressão

Erro
padrão

t(3)

p-valor

26,90
5,22
-45,76

1,42
3,77
3,77

18,91
1,39
-12,16

-9,09

3,77

-2,42
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Excluindo as variáveis sem significância do modelo e com os resultados da
Tabela 14, observa-se um coeficiente de determinação de 93,21 % e um grau de
ajuste de 91,85 % para o modelo proposto - Equação (11).

Tabela 14: ANOVA para resposta teor de flavonoides
Soma dos
Quadrados

Graus de
liberdade

Quadrado
médio

Fcalc

P-valor

Temperatura

2092,38

1

2092,38

68,66

0,0004

Erro

152,38

5

30,475

Total

2244,75

6

Fator

𝑌

=

,

−

,

∙𝑇

(11)

onde:
Y5 = Variação do teor de flavonoides (%)
T = Temperatura;
Por meio da análise da superfície de resposta gerada pelo modelo proposto,
(Figura 14), observa-se que o teor de flavonoides é maximizado quando se utilizam
os níveis mais alto para a pressão (1,0 bar) e mais baixo para temperatura (30 ºC).
Observou-se perda de flavonoides em altas temperaturas na produção do
concentrado de melancia, em consonância com Massa et al. (2014), que dispõem
que esses compostos podem ter seu teor reduzido em decorrência de aplicação de
calor ou frio durante seu processamento. Cassano, Mecchia e Drioli (2008)
trabalhando com clarificação do suco de uva, observaram uma elevada
concentração dos flavonoides presentes no suco, o que pôde-se explicar devido à
formação de agregados macromoleculares entre esses compostos e proteínas

67
Figura 14: Superfície de resposta em função da diferença de pressão e temperatura para o teor de
flavonoides

Fonte: O autor (2019)

Na Tabela 15 apresenta-se então, em resumo, as equações dos modelos
obtidos com seus coeficientes de correlação e ajustes dos modelos, a um nível de
significância de 95 %.
Tabela 15: Equações dos modelos obtidos para vazão do permeado e variação nos teores de
açúcares redutores, licopeno, compostos fenólicos e flavonoides
Fator
Vazão do permeado
(L h-1)
Licopeno
(%)
Açúcares Redutores
(%)
Compostos Fenólicos
(%)
Flavonoides
(%)

R2

Ajuste do modelo

Equação

0,8448

0,6897

Y1 =1042,86+100,0*P

0,9909

0,9819

Y2 = 51,51+18,41*P+8,45*T+5,87*P*T

0,9674

0,9347

Y3 = 10,01+15,52*P-18,66*T-14,27*P*T

0,9194

0,8790

Y4 =26,11+11,00*T+4,20*P*T

0,9321

0,9185

Y5 = 26,90-22,87*T
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5.1.3 Avaliação do coeficiente de desejabilidade

A análise de desejabilidade foi efetuada com o intuito de maximizar a vazão
do produto, bem como manter as maiores variações possíveis de açúcares
redutores, licopeno, compostos fenólicos e flavonoides. Dentre as características
químicas estudadas, é importante ressaltar que o aumento da pressão, até o valor
máximo em estudo, favoreceu o aumento da taxa de variação no suco concentrado.
Obtiveram-se então, valores ótimos para o processo sendo a pressão de
1,0 bar e a temperatura de 37 ºC, com um coeficiente de desejabilidade obtido de
43,79 %. Este método busca obter um equilíbrio ao maximizar os componentes em
estudo, já que é do interesse que haja um processo mais eficiente (maior vazão) e
com a melhor qualidade nutricional possível.
Os valores desejáveis estão também em conformidade com os ensaios
microbiológicos, onde a redução da carga microbiana ocorre efetivamente em
pressões superiores a 0,75 bar. A superfície de resposta gerada pela função
desejabilidade está apresentada na Figura 15.
Figura 15: Superfície de resposta da função desejabilidade

Fonte: O autor (2019)
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5.2 Processamento nas condições ótimas de operação

Foi efetuado então, novo despolpamento de frutos de melancia, e
processados no módulo de filtração, utilizando a mesma membrana de
microfiltração mantendo nas condições otimizadas: temperatura de 37ºC e pressão
de 1 bar.

5.2.1 Caracterização físico química

Considerando a massa total dos frutos, o rendimento médio na obtenção do
produto foi de 408 g de suco in natura para cada quilograma de melancia utilizada
(40,80 % em massa). Os ensaios físico químicos foram efetuados na amostra in
natura, pasteurizada, além do concentrado nas condições ótimas de temperatura e
pressão bem como o permeado obtido pela microfiltração.
Os resultados da análise centesimal (teores de proteína, água, cinzas e
carboidratos) estão listados na Tabela 16. Os valores do suco in natura estão
próximos aos reportados em trabalhos como o de Abu-Hiamed (2017) que para os
ensaios em polpa de melancia, obteve um teor de umidade de 90,82 ± 0,235 %,
proteína 0,60 ± 0,020 %, cinzas 0,28 ± 0,030 % e carboidratos 8,00 %, além dos
apresentados por Naz (2013): 92,02 ± 1,65 %, 0,49 ± 0,02, 0,27 ± 0,03, para
umidade, proteína e cinzas, respectivamente.
As amostras processadas, foram então comparadas estatisticamente com o
suco in natura e entre si por meio de teste de Tukey, sendo capaz de observar que
a um nível de significância de 95 %, o teor de proteína das amostras concentrada e
permeada ficaram iguais entre si, mas diferentes do teor original, que se manteve
na amostra pasteurizada. O teor percentual de água diminuiu na amostra
pasteurizada devido ao processo de evaporação, e houve um aumento nas
amostras concentrada e permeada, ocasionado pela redução dos sólidos retidos
nos poros das membranas.
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É interessante ressaltar que o processo de pasteurização não alterou os
parâmetros pH, viscosidade, densidade relativa e turbidez. Para a amostra in natura,
Bhattacharjee, Saxena e Dutta em estudo realizado na Índia (2017b), apresentaram
resultados próximos obtidos ao deste trabalho, com uma densidade de 1,08 g mL -1,
pH 5,13 e sólidos solúveis de 7,1 ºbrix a 20 ºC.
O processo de microfiltração foi muito efetivo na redução da viscosidade do
suco, baixando de 9,67 cP no suco in natura para 0,88 cP para o suco concentrado
e 0,53 cP para o permeado, uma redução e 91 e 94 %, respectivamente, relacionado
à perda do conteúdo de fibras e pectina (ECHAVARRÍA et al., 2012). O
comportamento relacionado à turbidez da bebida, que na amostra in natura era de
3267 NTU (unidades de turbidez nefelométrica) foi a 904,7 NTU para a amostra
concentrada e 52,10 NTU para a permeada, uma redução de 72 e 98 %,
respectivamente.
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Tabela 16: Resultados físico químicos das amostras de suco in natura,
pasteurizado, concentrado e permeado

Proteína (%)

In natura
0,51 ± 0,05a*

Pasteurizado
0,56 ± 0,02a

Concentrado
0,30 ± 0,01b

Permeado
0,29 ± 0,04b

Umidade (%)

91,51 ± 0,76ª

88,77 ± 0,67b

93,06 ± 0,06c

95,49 ± 0,09c

Cinzas (%)

0,42 ± 0,10ab

0,57 ± 0,17ª

0,18 ± 0,03bc

0,13 ± 0,01c

Lipídios (%)

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Carboidratos (%)
Açúcares Redutores
(%)
pH

7,56**

10,1

6,46

4,09

2,70 ± 0,17a

3,64 ± 0,16a

4,62 ± 0,16b

0,48 ± 0,03c

5,67 ± 0,03ª*

5,69 ± 0,04ª

6,24 ± 0,06b

5,84 ± 0,06c

9,67 ± 1,155ª

10,00 ± 1,32ª

0,88 ± 0,06b

0,53 ± 0,06c

1,024 ± 0,004a

1,030 ± 0,003ª

1,016 ± 0,008b

1,016 ± 0,001b

3267 ± 58,6ª

3030 ± 45,8a

904,7 ± 41,2b

52,10 ± 6,22c

8,5

8,5

9,5

4,0

46,34 ± 2,22a

21,33 ± 1,26b

74,00 ± 1,95c

6,30 ± 0,64d

39,30 ± 0,27a

5,00 ± 0,54b

15,03 ± 0,93c

25,20 ± 0,10d

61,56 ± 3,16a

28,72 ± 1,53b

82,65 ± 2,48c

14,43 ± 1,03d

97,92 ± 3,39a

73,79 ± 4,16d

114,73 ± 4,67b

13,98 ± 2,72c

L*

44,20 ± 3,38ª

44,58 ± 1,91ª

39,98 ± 0,58b

26,05 ± 2,36c

a*

25,47 ± 2,20ª

27,71 ± 1,60ª

38,62 ± 0,39b

3,22 ± 0,89c

Viscosidade (cP)
Densidade relativa
(g mL-1)
Turbidez (NTU)
Sólidos solúveis
(ºbrix a 20 ºC)
Licopeno (µg mL-1)
Ácido ascórbico (mg
L-1)
Flavonoides (mg L-1)
Compostos Fenólicos
(mg L-1)
Parâmetros de Cor

b*

10,26 ± 0,76ª
14,74 ± 0,93b
6,19 ± 0,13c
*Média de três repetições ± desvio padrão. Médias com letras
diferentes na mesma linha são diferentes significativamente a 95 %
pelo teste de Tukey (p < 0,05). **: Calculado pela diferença

- 0,96 ± 0,08c
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Com relação à cor do suco de melancia, a redução do componente de cor L*
na amostra concentrada, relacionado à luminosidade (comprovado por meio do
teste de Tukey com 95% de significância), demonstra que a amostra ficou mais
escura, o que pode estar associada à remoção da água ou de compostos fenólicos
responsáveis pela formação de turbidez e sedimentos, colorindo e diminuindo seu
brilho (ECHAVARRÍA et al., 2012). Houve ainda um aumento na cor vermelha (a*),
fortemente relacionada ao teor de licopeno (PERKINS-VEAZIE et al., 2001) e
redução na cor amarela (b*)
Dentre os carboidratos totais, no suco in natura aproximadamente 35 %
presentes no suco eram açúcares, que, segundo Esha (2017), em sua maior
quantidade são constituídos de frutose, essa porcentagem diminuiu para cerca de
26 % no suco pasteurizado e aumentou para 71,5 % no suco concentrado. Isso
ocorre devido a retenção da maior parte das fibras nos poros da membrana, que
causa a diminuição no teor de carboidratos totais, mas mantém boa parte dos
açúcares, comportamento semelhante ao obtido por Rezzadori e colaboradores
(2014) na microfiltração de suco da cana-de-açúcar.
Em relação ao teor de licopeno, o valor obtido de 46,33 ± 2,22 µg g -1 da
amostra in natura está de acordo com valores encontrados na literatura. PerkinsVeazie e colaboradores (2001), por exemplo, avaliaram por HPLC o teor de licopeno
de 10 amostras de melancia Crimson sweet, cultivadas em diferentes estações
climáticas obtendo como resultado 36,5 ± 1,7 µg g-1, na Índia, Nagal e
colaboradores, (2012), avaliaram o teor de licopeno de frutos cultivados neste país,
obtendo valores entre 34,6 e 80,0 µgg-1.
Os resultados obtidos neste trabalho para o teor de compostos fenólicos
encontraram-se um pouco inferiores aos valores obtidos por Nagal e colaboradores,
(2012), que variavam entre 130,5 e 180,8 mg EAG kg-1, e dos apresentados por Tlili
e colaboradores (2011) que foi de 127,2 mg EAG kg-1. Em relação ao teor de
flavonoides, os valores obtidos estiveram também inferiores ao reportado por Tlili e
colaboradores (2011) de 148,9 ± 6.4 mg EQ kg-1. Em estudo realizado por AbuHiamed (2017) detectou que, da composição dos flavonoides obtidos em suco de
melancia por HPLC, somente a rutina foi encontrada. Diferenças encontradas na
composição de frutas entre autores, normalmente estão relacionadas a fatores
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climáticos de cultivação, variedade do fruto, estágio de maturação, localização
geográfica (PERKINS-VEAZIE et al., 2001).
O teor de ácido ascórbico na amostra in natura esteve inferior a outros na
literatura como Cunha et al. (2014) que obtiveram 63,70 ± 0,58 mg L -1 ou
Bhattacharjee e seus colaboradores (2017c) com 71,4 mg L -1, o que pode ocorrer,
mais uma vez por influência de características do fruto, mas também devido a alta
instabilidade desta vitamina ao calor e ao tempo de exposição, que houve durante
o processamento do suco. A alta temperatura é também a causa da redução de
aproximadamente 87 % do ácido ascórbico na amostra pasteurizada. Na
microfiltração houve uma redução de 61,94 % na amostra concentrada e 35,82 %
no permeado, essa perda pode estar associada além da adsorção nos poros da
membrana, à oxidação do ácido ascórbico devido ao movimento do suco pelo tempo
de processamento no módulo (BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017c;
CASSANO; DONATO; DRIOLI, 2007)

Tabela 17: Teor de minerais das amostras de suco in natura, pasteurizado, concentrado e
permeado
In Natura

Pasteurizada

Concentrado

Permeado

Potássio

1026,3 ± 29,5ª

913 ± 18,0b

461,8 ± 1,17c

534,63 ± 3,45d

Magnésio

122,5 ± 2,7ª

111,1 ± 8,07ª

38,81 ± 1,78b

42,3 ± 1,93b

Ferro

0,937 ± 0,0214ª

0,844 ± 0,04b

0,22 ± 0,015c

0,545 ± 0,013d

Cálcio

55,72 ± 2,99ª

49,03 ± 3,08b

32,17 ± 0,95c

38,23 ± 1,72c

Sódio

8,24 ± 0,11ª

7,61 ± 0,25ª

5,87 ± 0,58b

5,38 ± 0,021b

0,147 ±
0,216 ± 0,010d
Zinco
0,317 ± 0,009ª 0,280 ±
*Média de três repetições ± desvio padrão. Médias com letras diferentes na mesma linha são
0,007b3

0,012c

diferentes significativamente a 95 % pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Em relação ao teor de minerais, os resultados apresentados na Tabela 17,
mostram que o mineral com maior teor no suco de melancia foi o potássio. Este
mineral, segundo Weaver (2013) é benéfico, uma vez que sua ingestão pode auxiliar
na redução da pressão arterial em adultos, além da proteção na perda óssea
relacionada à idade e redução de cálculos renais. Os resultados obtidos para o suco
in natura estão próximos aos obtidos por Abu-Hiamed (2017): 1005 g 100 g-1 de
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potássio, 121,80 g 100g-1 de magnésio e 0,920 g 100g-1 de ferro, além dos dados
apresentados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)
(UNICAMP, 2011): 80 g 100 g-1 de cálcio, 100 g 100g-1 de magnésio, 2,0 g 100 g-1
de ferro, 1040 g 100 g-1 de potássio e 1,0 g 100 g-1 de zinco.
No processo de pasteurização, houve redução signficativa a um nível de 95
% de significância nos teores de potássio, ferro, cálcio e zinco, tendo sido a perda
mais elevada para o elemento cálcio de 12,01 %, para o magnésio e o sódio, não
houve contudo, diferença após o processo de pasteurização. A pasteurização
inclusive, é considerado um tratamento térmico suave e, mesmo quando combinado
com outras operações, existem apenas pequenas alterações nas características
nutricionais e sensoriais da maioria dos alimentos (RAHMAN, 2007).
Para o suco concentrado, observa-se que durante o processo de filtração,
não houve completa remoção dos minerais, sendo ainda que, pelo teste de Tukey
a 95 % de significância, nas frações de permeado e retido não houveram diferença
em relação aos teores de magnésio, cálcio e sódio. Isso pode estar relacionado aos
fenômenos

de

incrustação

das

membranas

que

ocorreram

durante

o

processamento, levando a uma elevada permeação dos minerais no início do
processo, diminuindo com o entupimento dos poros. Considerando-se as
composições do permeado, o mesmo poderia ser comercializado como matériaprima para produção de águas aromatizadas, bebidas energéticas ou mistas.

5.2.2 Comparação entre os valores experimentais e os modelos propostos

A Tabela 18 apresenta os resultados das variáveis resposta nas condições
otimizadas de temperatura e pressão obtidas pelas equações dos modelos
(equações dispostas na Tabela 15) e experimentalmente. Tais respostas foram
avaliadas estatisticamente por meio do teste t, a não significância dos resultados a
um nível de 95 % (p-valor > 0,05), demonstra que os valores preditos pelos modelos
estão em conformidade com aqueles obtidos experimentalmente, podendo então,
ser utilizados de forma satisfatória para descrever os fenômenos.
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Tabela 18: Teste t para comparação entre as médias obtidas experimentalmente e os modelos
propostos nas condições ótimas para a variação nos teores de licopeno, açúcares redutores,
compostos fenólicos e flavonoides

1

Licopeno (%)

65,63

59,98 ± 9,96

Graus de
Liberdade
2

Açúcares Redutores (%)

35,41

34,28 ± 2,99

2

0,580

Compostos Fenólicos (%)

23,07

17,22 ± 4,64

2

0,160

Flavonoides (%)
33,77
Média de três repetições ± desvio padrão

34,36 ± 5,06

2

0,770

Parâmetros

Modelo Matemático

Experimental1

p-valor
0,430

5.2.3 Ensaios microbiológicos

A amostra in natura utilizada nesta etapa apresentou contagem de coliformes
totais, aeróbios e mesófilos, bolores e leveduras (Tabela 19), com ausência de
coliformes

termotolerantes

e

Salmonella

sp

indicando

que,

durante

o

processamento, houve boa higiene e assepsia de equipamentos, materiais e
manipuladores, evitando assim a ocorrência de contaminação cruzada do alimento.
Os processos de pasteurização e microfiltração nas condições ótimas de
temperatura e pressão se mostraram eficientes para eliminação dos microorganismos patogênicos apresentados anteriormente.

Tabela 19: Resultados ensaios microbiológicos das amostras in natura, pasteurizada, concentrada
e permeada
Coliformes
Totais

Coliformes
Termotolerantes

Aeróbios e
Mesófilos

Bolores e
Leveduras

In natura

23

< 3,0

3,85

3,65

Pesquisa
de
Salmonella
sp
Ausência

NMP mL-1

NMP mL-1

log UFC mL-1

log UFC mL-1

Pasteurizado

< 3,0

< 3,0

< 2,0

< 2,0

Ausência

Concentrado

< 3,0

< 3,0

< 2,0

< 2,0

Ausência

Permeado

< 3,0

< 3,0

< 2,0

< 2,0

Ausência
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5.2.4 Resistência ao escoamento

Durante o processo de microfiltração, a vazão do permeado apresentou
comportamento típico, com uma redução drástica nos primeiros 5 minutos, que pode
ser atribuído à adsorção das espécies coloidais que criam uma camada gelpolarizada e um início de incrustação, seguida de um declínio mais lento que é
causado fortemente pelos fenômenos de incrustação e bloqueio dos poros, até
atingir um estado estacionário (BRUIJIN et al., 2003; RICHARDSON; HARKER;
BACKHURST, 2002), que no trabalho se considerou com 15 minutos de
processamento, atingindo uma vazão de 1000 L h-1. O comportamento descrito está
ilustrado na Figura 16.

Figura 16: Vazão de permeado durante o processo de microfiltração na condição otimizada
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Fonte: (O autor, 2019)

Os parâmetros de resistência ao escoamento, resistência total (Rt),
intrínseca da membrana (Rm), por incrustação (Rf) e pela formação da camada gel
polarizada (Rp) são apresentados na Tabela 20.
Observa-se também, na Figura 17, o percentual da influência de cada um
dos parâmetros no declínio da vazão do permeado, a contribuição mais elevada foi
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devido à incrustação de sólidos nos poros da membrana (55,20 %), em sucos de
fruta os elementos que mais ocasionam são fibras, como a celulose e a pectina
(BHATTACHARJEE; SAXENA; DUTTA, 2017a), o que segundo Bagci (2014) pode
ser minimizado caso sejam realizados procedimentos de clarificação preliminares
das amostras como os enzimáticos ou por centrifugação.
A baixa influência da formação de uma camada gel polarizada (1,50 %) pode
ser explicada devido ao fato dos principais componentes formadores dessas
camadas em processos de microfiltração serem gorduras e proteínas (MERRY,
2010; RICHARDSON; HARKER; BACKHURST, 2002), compostos estes que
apresentam baixos teores no produto em estudo. A alta contribuição ainda, da
resistência intrínseca da membrana (43,40 %), pode estar relacionada ao fato de
suas características físicas, como a área de filtragem disponível, além do tipo de
material, não serem os mais seletivos para o produto em estudo, levando a um baixo
desempenho na filtração.

Tabela 20: Parâmetros de resistência ao escoamento do processo de microfiltração na condição
otimizada
Rt (m-1 )

Rm (m-1 )

Rp (m-1 )

Rf (m-1 )

1,92 x 1012

8,32 x 1011

2,83 x 1010

1,06 x 1012

Figura 17: Contribuição das resistências ao escoamento durante o processo de microfiltração
100%

100,0%
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70,0%
55,20%

60,0%
50,0%

43,40%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

1,50%

0,0%
Rm

Rf

Rp

Fonte: (O autor, 2019)

Rt
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5.2.5 Determinação do tempo de prateleira

As amostras in natura, pasteurizada e concentrada foram armazenadas
individualmente em frascos de plástico e vidro âmbar, sendo armazenadas sob
refrigeração e semanalmente realizados ensaios microbiológicos, cujos resultados
estão apresentados na Tabelas 21, 22 e 23.

Tabela 21: Acompanhamento microbiológico das amostras de suco in natura
Período
dias
0

Tipo
de
frasco
vidro
plástico
vidro
plástico
vidro
plástico
vidro
plástico

7
14
21
28

Coliformes
Totais

Coliformes
Termotolerantes

NMP mL-1

NMP mL-1

23
43
1100
> 1100
> 1100
> 1100
> 1100
> 1100
> 1100

< 3,0
3,0
3,0
23,0
23,0
150,0
460,0
460,0
1100,0

Aeróbios e
Bolores e
Mesófilos
Leveduras
log UFC mL- log UFC mL1

1

3,85
5,37
5,48
6,99
7,03
8,00
8,85
7,99
8,33

3,65
3,00
3,83
6,96
6,90
6,95
7,34
7,67
8,08

Salmonella
sp
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência

Observa-se com os resultados que, a amostra in natura possuía uma carga
microbiana (há presença de coliformes totais, aeróbios e mesófilos e bolores e
leveduras), que foi totalmente eliminada tanto pelo processo de pasteurização,
quanto da microfiltração.
Para todas as amostras e micro-organismos em estudo, houve maior
crescimento microbiano naquelas armazenadas em frascos de plástico. Isto
ocorreu, dado que as embalagens plásticas têm piores barreiras físicas e químicas
do que as embalagens de vidro e metálicas, podendo ocasionar processos de
oxidação

e

a

deterioração

das

bebidas

(NAZ,

2017;

SHANKAR;

PANNEERSELVAM; RAJESWARI, 2019). Em contrapartida, o vidro praticamente
não se deteriora com a idade e é uma excelente barreira para sólidos, líquidos e
gases, em especial o âmbar que previne ainda de alterações nos compostos
aromáticos e sabores (CUTTER, 2002; SOUSA et al., 2012).
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Tabela 22: Acompanhamento microbiológico das amostras de suco pasteurizado
Período

Coliformes
Totais

dias

Tipo
de
frasco

0

-

< 3,0

vidro

7
14
21
28

NMP mL

-1

Coliformes
Termotolerantes
NMP mL

-1

Aeróbios e
Bolores e
Mesófilos
Leveduras
log UFC mL- log UFC mL-

Salmonella
spp

1

1

< 3,0

< 2,0

< 2,0

Ausência

3,6

< 3,0

3,51

3,15

Ausência

plástico

1100

< 3,0

3,57

4,02

Ausência

vidro

240

< 3,0

3,94

3,30

Ausência

plástico

> 1100

< 3,0

4,72

4,82

Ausência

vidro

> 1100

< 3,0

7,00

6,46

Ausência

plástico

> 1100

< 3,0

7,95

7,52

Ausência

vidro

> 1100

< 3,0

7,69

7,11

Ausência

plástico

> 1100

< 3,0

8,11

7,82

Ausência

Figura 38: Curva de crescimento de coliformes termotolerantes para suco in natura, pasteurizado e
concentrado armazenados em frascos de plástico e vidro
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Figura 49: Curva de crescimento de aeróbios e mesófilos para suco in natura, pasteurizado e
concentrado armazenados em frascos de plástico e vidro

Figura 20: Curva de crescimento de bolores e leveduras para suco in natura, pasteurizado e
concentrado armazenados em frascos de plástico e vidro
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Tabela 23: Acompanhamento microbiológico das amostras de suco concentrado por microfiltração
Período

Coliformes
Totais

dias

Tipo
de
frasco

0

-

< 3,0

vidro

7
14
21
28

NMP mL

-1

Coliformes
Termotolerantes
NMP mL

-1

Aeróbios e
Bolores e
Mesófilos
Leveduras
log UFC mL- log UFC mL-

Salmonella
spp

1

1

< 3,0

< 2,0

< 2,0

Ausência

210

< 3,0

3,04

2,95

Ausência

plástico

1100

< 3,0

3,08

3,09

Ausência

vidro

210

< 3,0

3,97

3,31

Ausência

plástico

100

< 3,0

4,34

3,41

Ausência

vidro

> 1100

< 3,0

7,26

7,03

Ausência

plástico

> 1100

< 3,0

7,85

7,32

Ausência

vidro

> 1100

< 3,0

7,54

7,68

Ausência

plástico

> 1100

< 3,0

8,00

7,75

Ausência

Em relação ao limite de tolerância microbiana, utilizou-se o disposto para
sucos e refrescos na legislação da Anvisa: RDC 12/2001 (BRASIL, 2001): máximo
de 10 NMP mL-1 para Coliformes Termotolerantes e ausência de Salmonella sp em
25 mL, que para o suco in natura já ocorreu no período de 14 dias, onde havia um
resultado de 23 NMP mL-1 de coliformes termotolerantes para as amostras
armazenadas em frasco de vidro e frasco plástico. Nas amostras pasteurizadas e
concentradas, não se observou surgimento desses micro-organismos em qualquer
período, porém observa-se que entre os períodos de 14 a 21 dias houve um
expressivo crescimento na contagem de aeróbios e mesófilos e bolores e leveduras,
o que é indicativo da ocorrência de degradação e fermentação dessas amostras.
No tocante às análises físico químicas, a Instrução Normativa nº 37/2018, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Padrão de Identidade e
Qualidade de Suco de Fruta (BRASIL, 2018) regulamenta que o teor de sólidos
solúveis deve ser superior a 8,0 e o pH maior que 5,4.
Nas Tabelas 24, 25 e 26 são apresentados então, resultados para estes
parâmetros, bem como do teor de etanol (em % de volume) que é um forte indicativo
da degradação da amostra devido à processos fermentativos. Em relação à amostra
in natura, observa-se que o teor de sólidos solúveis se manteve condizente com a
legislação por 7 dias, havendo uma redução, após esse período, bem como o início
do processo fermentativo indicado pelo aumento do teor de etanol.

82
Tabela 24: Acompanhamento físico químico amostra de suco in natura
Período

Tipo de frasco

dias
0
7
14
21
28

Sólidos solúveis

pH

Etanol

ºbrix a 20 ºC

% v/v

-

8,5

5,67

< 0,10

Vidro

8,0

5,58

< 0,10

Plástico

8,0

5,59

< 0,10

Vidro

7,5

4,54

0,18

plástico

7,0

4,67

0,22

vidro

7,0

4,24

0,60

plástico

6,5

4,30

0,94

vidro

6,0

4,06

1,04

plástico

6,0

4,12

1,80

Tabela 25: Acompanhamento físico químico amostra pasteurizada
Período

Tipo de frasco

Dias
0
7
14
21
28

Sólidos solúveis

pH

ºbrix a 20 ºC

Etanol
% v/v

-

8,5

5,71

< 0,10

vidro

8,0

5,68

< 0,10

plástico

8,0

5,67

< 0,10

vidro

8,0

5,45

< 0,10

plástico

8,0

5,43

< 0,10

vidro

7,5

5,32

< 0,10

plástico

7,0

5,14

0,25

vidro

7,5

5,07

0,32

plástico

6,5

4,95

0,89

Em relação à amostra pasteurizada, durante 14 dias a amostra manteve-se
condizente com o disposto na legislação supracitada, após esse período havendo
redução dos sólidos solúveis e pH. A amostra concentrada, este período foi até 21
dias, sendo que após esse período o pH tornou-se inferior à 5,4.

83

Tabela 26: Acompanhamento físico químico amostra de suco concentrado por microfiltração
Período

Tipo de frasco

Dias
0
7
14
21
28

Sólidos solúveis

pH

ºbrix a 20 ºC

Etanol
% v/v

-

9,5

6,24

< 0,10

vidro

9,5

5,98

< 0,10

plástico

9,0

5,92

< 0,10

vidro

9,0

5,67

< 0,10

plástico

9,0

5,55

< 0,10

vidro

8,5

5,60

< 0,10

plástico

8,5

5,39

< 0,10

vidro

8,5

5,27

< 0,10

plástico

8,5

5,06

< 0,10

Relacionando os resultados obtidos nos ensaios físico químicos e
microbiológicos, pôde-se obter a vida de prateleira, ou prazo de validade para as
amostras, quando refrigeradas: 7 dias para a amostra de suco de melancia in natura
e 14 dias para as amostras de suco pasteurizados e concentrados por
microfiltração.

5.2.6 Análise sensorial

5.2.6.1 Teste de aceitação de escala hedônica

A Tabela 27 apresenta a aceitação das amostras em relação aos atributos
sensoriais, aparência, aroma, sabor, textura e impressão global.

Tabela 27: Resultados do teste sensorial de escala hedônica
Parâmetro avaliado
Aparência
Aroma
Sabor
Textura
Impressão Global
1

Média dos conceitos ± desvio padrão

Teste de Aceitação1
7,5 ± 1,3
7,6 ± 1,5
6,0 ± 1,8
7,1 ± 1,7
7,0 ± 1,9

Índice de Aceitação (%)
83,78
84,00
66,89
79,33
77,56
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A literatura reporta que para que um produto seja considerado aceito em
termos sensoriais, deve possuir um índice de aceitação superior a 70 % (ARRUDA
et al., 2016; LOBO et al., 2015; SCHUMACHER et al., 2010), que foi o ocorrido com
os atributos aparência, aroma, textura e impressão global do suco concentrado.
Em relação ao sabor, 66,89 % dos provadores gostaram dos produtos, destes
8 % gostaram muitíssimo, 12 % gostaram muito, 24 % gostaram regularmente, 22
% gostaram ligeiramente, 10 % indiferentes, 14 % desgostaram ligeiramente, 8 %
desgostaram regularmente, e 2 % desgostaram muito.
Thomazini e Franco (2000), atribuem o gosto dos alimentos à compostos não
voláteis nos alimentos, tais como açúcares, sais e ácidos, e uma possível explicação
à rejeição ao sabor do suco concentrado é que durante a microfiltração possa ter
ocorrido a permeação dos compostos responsáveis por este atributo.
A distribuição das notas quanto ao atributo intenção de consumo são
apresentadas na Figura 18, mostra que o produto provavelmente não teria boa
aceitação junto ao mercado consumidor. Observa-se que a maior parte delas (34
%) situam-se em “tenho dúvidas se compraria” e ainda 14 e 8 % dos consumidores
provavelmente e certamente não comprariam o produto, respectivamente. O menor
índice de potenciais compradores vem, provavelmente do baixo índice de aceitação
do atributo sabor, explanado anteriormente.
Figura 21: Distribuição das notas em relação ao atributo de intenção de compra para o suco
microfiltrado
40
35
30

Provadores (%)

25
20
15
10
5
0
Certamente
compraria

Provavelmente Tenho dúvidas Provavelmente Certamente não
compraria
se compraria não compraria
compraria

Fonte: (O autor, 2019)

85

5.2.6.2 Teste triangular

Com esse teste é capaz de verificar se existe diferença significativa entre
duas amostras que sofreram tratamento diferentes. Para que haja uma
sensibilidade no teste, considerando um risco α de 20%, e

de 5%, um número

mínimo de 39 avaliadores deve ser requerido (DUTCOSKY, 2013), sendo então, a
seleção de 50 avaliadores, condizente com o estabelecido.
Para estas condições, para que as amostras utilizadas no teste, suco
pasteurizado e concentrado, pudessem ser consideradas similares, seria
necessário que 21 provadores não fossem capazes de notar diferença entre as
amostras. O que não ocorreu na prática, uma vez que 42 provadores detectaram
qual era a amostra diferente, concluindo que existe diferença significativa de
atributos sensoriais entre as amostras.
Com os testes realizados, observa-se que o suco concentrado não teria um
forte apelo comercial, pode porém, devido a sua elevada retenção dos carotenóides
ser utilizado como insumo industrial para produção de alimentos com características
funcionais.
.
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6 CONCLUSÕES

Com o presente trabalho, observou-se que é possível efetuar concentração
de suco de melancia por meio de sistema de membranas filtrantes em batelada,
ocorrendo uma redução da carga microbiana quando submetidas a pressões
superiores a 0,75 bar.
Com o planejamento experimental tendo como variáveis independentes a
temperatura e pressão de operação foi possível constatar correlação matemática
satisfatória, a um nível de significância de 95% para os modelos obtidos para as
respostas vazão de permeado e as variações de licopeno, açúcares redutores,
compostos fenólicos totais e flavonoides.
A temperatura exerceu influência positiva no fluxo de permeado e variação
nos teores de licopeno e compostos fenólicos totais, e uma influência negativa na
variação dos teores de açúcares redutores e flavonoides. A pressão exerceu
influência positiva para todas as variáveis resposta.
Foi possível obter por meio de avaliação da função desejabilidade, condição
ótima de operação para maximização das variáveis resposta em estudo, que deve
ser obtido trabalhando com a pressão a 1,0 bar e a temperatura a 37 ºC.
Os modelos matemáticos obtidos, foram validados nas condições ótimas
obtidas a um nível de significância de 95 % por meio do teste t, onde os valores
preditos estiveram em conformidade com aqueles obtidos experimentalmente.
Trabalhando nas condições otimizadas, houve redução na carga microbiana,
sendo capaz de o suco concentrado atingir um tempo de prateleira similar ao suco
pasteurizado (14 dias).
No processo de filtração houve uma estabilização do fluxo de permeado após
15 minutos do início do processamento, havendo uma resistência ao escoamento
total de 1,92 x 1012 m-1, sendo 43,4 % devido à resistência intrínseca da membrana,
55,2 % devido à resistência causada pelas incrustações (fouling) e 1,50 % devido à
formação de camada gel polarizada.
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O suco concentrado, quando submetido à análise sensorial de escala
hedônica, apresentou níveis satisfatórios de aceitação em relação aos atributos:
aparência, aroma, textura e impressão global, porém foi insatisfatório no atributo
sabor, bem como à intenção de compra: 56 % dos provadores tem dúvidas da
compra ou afirmam que não comprariam o produto.
Considerando-se as composições das frações, o permeado poderia ser
comercializado como matéria-prima para produção de águas aromatizadas, bebidas
energéticas ou mistas. O concentrado, decorrente da retenção total dos
carotenoides poderia ser utilizado como insumo industrial para produção de
alimentos com características funcionais.
A concentração do suco de melancia levou a um produto que, da forma como
descrito, pode ser utilizado como alternativa para fins industriais de um produto rico
em licopeno e compostos antioxidantes. Pode-se ainda, estudar-se modificações no
processo a fim de se obter um suco que possa ser comercializado ao consumidor
final e que atenda aos critérios sensoriais exigidos.
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ANEXO I – Aprovação da pesquisa em comitê de ética
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APÊNDICE I – Ficha para avaliação sensorial para o teste de aceitação global
por escala hedônica

Avaliador __________________________________________________
Sexo
__________________________________________________
Idade
__________________________________________________
TESTE PAREADO PREFERÊNCIA
Avalie cada amostra usando a
escala abaixo para descrever
quanto
você gostou ou
desgostou do produto:

1 - Desgostei muitíssimo
2 - Desgostei muito
3 - Desgostei regularmente
4 - Desgostei ligeiramente
5 - Indiferente
6 - Gostei ligeiramente
7 - Gostei regularmente
8 - Gostei muito
9 - Gostei muitíssimo
Amostra

INTENÇÃO DE COMPRA
(assinale com um x uma única opção)
CERTAMENTE COMPRARIA
PROVAVELMENTE COMPRARIA
TENHO DÚVIDAS SE COMPRARIA
PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA
CERTAMENTE NÃO COMPRARIA

Valor

Comentários: ___________________________________________________________
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APÊNDICE II – Ficha para avaliação sensorial para o teste triangular

Avaliador __________________________________________________
TESTE TRIANGULAR
Você está recebendo três amostras de suco de melancia, dentre as quais,
duas são iguais e uma é diferente.
Deguste cuidadosamente cada uma das amostras na ordem em que são
apresentadas, e faça um círculo em volta do número correspondente à
amostra diferente

CÓDIGO DA AMOSTRA

Comentários: ___________________________________________________________

