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Resumo 

Estudou-se o processo de clarificação de sumo de laranja e de sumo de ananás por filtração 

tangencial em módulos de fibras ocas a uma escala laboratorial. Foi realizada uma análise dos fluxos 

de permeado de sumo de laranja obtidos em módulos de Microfiltração (0,45 µm) e de Ultrafiltração 

(750 kDa) operados em modo de concentração. Verificou-se que os fluxos de permeado eram 

independentes do tamanho de poro da membrana, obtendo-se valores de estado estacionário de 30 

L.m-2.h-1 e de 32 L.m-2.h-1 para a Microfiltração e Ultrafiltração a 7,5 psig (52 kPa), respetivamente. O 

efeito da filtração tangencial na qualidade do sumo de laranja foi estudado analisando parâmetros 

como o Brix, pH, viscosidade, sólidos totais, sólidos suspensos e absorção no UV e visível. 

Analisou-se o efeito da pressão transmembranar no fluxo de permeado da Microfiltração e 

Ultrafiltração do sumo de laranja em modo de recirculação, tendo-se verificado que para pressões 

transmembranares acima da pressão de 7,5 psig (52 kPa) utilizada nos ensaios experimentais não se 

verificava nenhum aumento do fluxo de permeado. Determinou-se que o processo de filtração 

tangencial do sumo de laranja é controlado pela resistência da camada de polarização, responsável 

por 71% da resistência total na Ultrafiltração e 67% na Microfiltração. A realização de um pré-

tratamento de centrifugação do sumo de laranja permitiu obter um aumento de fluxo de permeado de 

23% sem afetar significativamente a qualidade do permeado comparativamente ao permeado obtido 

sem pré-tratamento. 

O estudo relativo ao sumo de ananás limitou-se à análise do fluxo de permeado de sumo de ananás 

pré-centrifugado e ao efeito da filtração na qualidade do sumo, tendo-se obtido um fluxo de permeado 

do sumo de ananás inferior ao sumo de laranja em 11%. 

Por fim, determinou-se o potencial comercial dos produtos clarificados resultantes da filtração 

tangencial dos sumos de laranja e de ananás pela realização de uma análise sensorial. Obteve-se 

27% de aceitação do clarificado de laranja face a 53% do sumo original e uma intenção de compra de 

43% do clarificado face a 73% relativa ao sumo de laranja original. O clarificado de ananás, por sua 

vez, obteve 67% de aceitação face a 13% do sumo original. A intenção de compra para o produto 

clarificado foi de 73% e de 33% para o sumo original. Desta forma, concluiu-se que apesar do fluxo 

inferior, o potencial comercial do clarificado de ananás justifica o estudo futuro e a otimização do 

processo de filtração deste sumo. 

 

Palavras-chave: Clarificação de Sumo; Concentração por polarização; Fouling; Membranas; Análise 

sensorial 
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Abstract 

The clarification process of orange juice and pineapple juice was studied by cross flow filtration in 

hollow fiber modules on a laboratory scale. First, a permeate flux analysis of orange juice was 

performed in Microfiltration (0.45 μm) and Ultrafiltration (750 kDa) hollow fiber modules in batch 

concentration mode. The permeate fluxes were shown to be independent of the pore size being the 

obtained steady-state values 30 L.m-2.h-1 and 32 L.m-2.h-1 respectively for Microfiltration and 

Ultrafiltration at 7.5 psig (52 kPa).  The effect of cross flow filtration on the quality of orange juice was 

analyzed according to parameters of Brix, pH, viscosity, total solids, suspended solids and UV and 

visible absorption. 

The transmembrane pressure effect on orange juice permeate flux for Microfiltration and Ultrafiltration 

was studied in recirculation mode. It was verified that for transmembrane pressures above the 

operational pressure of 7.5 psig (52 kPa) there was no increase in the permeate flux. The orange juice 

cross flow filtration process was determined to be controlled by the polarization layer resistance being 

this resistance responsible for 71% of the total resistance in Ultrafiltration and 67% in Microfiltration. 

The performance of a centrifugation pre-treatment allowed a 23% increase in orange juice permeate 

flux without significantly affecting the quality of the permeate compared to the permeate obtained 

without pretreatment.  

The study on the pineapple juice clarification process consisted only of the analysis of pre-centrifuged 

pineapple juice permeate flux and filtration effect on juice quality. The obtained pineapple juice 

permeate flux was lower than the orange juice permeate flux by 11%.  

Finally, a sensory analysis was conducted in order to assess the commercial potential of the clarified 

products resulting from the orange juice and pineapple juice cross flow filtration.  An acceptance of 

27% was obtained for the clarified orange juice against 53% for the original orange juice. The 

purchase intention was 43% for the clarified juice and 73% for the original juice. The clarified 

pineapple juice in turn obtained 67% acceptance compared to 13% for the original juice. The purchase 

intention for the clarified product was 73% and 33% for the original juice. 

Thus it was concluded that despite the lower flux the commercial potential of the clarified pineapple 

juice justifies the filtration process future study and optimization. 

 

Keywords: Juice clarification; Concentration polarization; Fouling; Membranes; Sensory analysis 
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1. Enquadramento 

Este trabalho surgiu de uma parceria da empresa SUMOL+COMPAL com o Instituto Superior 

Técnico (IST), tendo sido a componente prática desenvolvida nas instalações do IST.  

A SUMOL+COMPAL resulta da fusão de duas empresas detentoras de marcas líderes no sector das 

bebidas de alta rotação em Portugal. A empresa posiciona-se como líder de bebidas não alcoólicas 

em Portugal, estando entre as marcas mais conhecidas a nível nacional. Devido à diversidade de 

produtos, a empresa possui unidades de produção específicas para cada categoria. A Fábrica de Vila 

Flor consiste numa unidade de enchimento de água gasocarbónica natural, da marca FRIZE; a 

Fábrica de Gouveia possui uma linha de engarrafamento da água da fonte da Vidoeira, Água Serra 

da Estrela; a Fábrica de Pombal consiste numa unidade responsável pela produção das marcas 

SUMOL, Seven Up, Tagus, Lipton Ice Tea e Guaraná Antárctica e a Fábrica de Almeirim é 

responsável por toda a linha COMPAL, designadamente sumos, néctares, refrigerantes sem gás e 

produção de vegetais enlatados, derivados de tomate, concentrado de tomate e polpas de fruta. O 

estudo realizado surgiu no âmbito de um projeto do Departamento de Investigação Aplicada da 

SUMOL+COMPAL localizado na unidade industrial de Almeirim, tendo por objetivo estudar a uma 

escala laboratorial o processo de filtração de sumos de fruta com sistemas de membranas.  

O trabalho desenvolvido focou-se maioritariamente em sumo de laranja e a um nível menos extenso 

em sumo de ananás. Especificamente, pretendeu-se compreender quais as consequências do 

processo de filtração com membranas na composição dos sumos, quer a nível das suas 

características como a nível sensorial. Adicionalmente, pretendeu-se avaliar os valores de fluxo de 

permeado que podem ser obtidos num processo de filtração com membranas dos sumos de laranja e 

de ananás, uma vez que este parâmetro é importante na determinação da viabilidade económica do 

processo. O trabalho desenvolvido deve ser tomado como um ponto de partida para um estudo em 

escala piloto. 
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2. Introdução 

2.1. Composição dos Sumos de Fruta 

A composição dos sumos de fruta é influenciada por características da fruta como o seu 

estado de maturação, o tipo de fruta, a origem e o clima. O sumo de fruta é composto essencialmente 

por um líquido com alguns sólidos que consistem maioritariamente em material das paredes celulares 

da fruta. A maior parte dos sumos contém entre 75% a 90% de água, 1 a 5% de ácidos orgânicos, 0,1 

a 0,2% de fibra dietética e 0,2 a 0,6% de proteína. [1] Outros constituintes como os minerais 

(potássio, cálcio de sódio, magnésio, ferro, cobre, fósforo, zinco), vitaminas (A, B, C), constituintes 

que dão sabor aos sumos (ésteres, aldeídos, álcoois, óleos essenciais voláteis), pigmentos 

(carotenóides, antocianinas e polifenóis), nucleótidos, amido, pectina e microorganismos encontram-

se presentes em quantidades vestigiais e dependem do tipo de fruta que origina o sumo.[2] 

A composição dos sumos de fruta pode ser ainda descrita com base no tamanho dos seus 

constituintes. Os compostos de baixo peso molecular (MW <1 kDa) em sumos de fruta incluem 

principalmente açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos, compostos fenólicos, pigmentos (incluindo 

carotenóides, clorofila), óleos essenciais, voláteis (incluindo ésteres, aldeídos, álcoois), vitaminas, 

nucleótidos e minerais. [1]  

Por sua vez, as proteínas, enzimas, amido, substâncias pécticas, lípidos, microorganismos e outros 

complexos solúveis e insolúveis são entidades de maiores dimensões que compõem os sumos. 

Podem-se encontrar várias enzimas na fruta e nos seus sumos como pectinases e polifenoloxidases. 

[2]  A maioria das polifenoloxidases tem pesos moleculares de cerca de 30 kDa, apesar de algumas 

terem sido descritas como tendo pesos moleculares dentro da faixa de 10 a 90 kDa para várias 

origens de fruta.[3]  

O amido foi descrito como grânulos insolúveis com diâmetros de 1 a 16 μm no sumo de maçã recém-

prensado. [1] No entanto, os grânulos geralmente apenas se encontram presentes no início da 

temporada ou em fruta pouco madura. 

As pectinas em solução aquosa, de baixa força iónica, como os sumos, existem como agregados. As 

pectinas apresentam uma ampla gama de pesos moleculares de 10 a 500 kDa com uma média global 

de peso de cerca de 100 kDa. [4]  

Grandes complexos insolúveis e solúveis nos sumos incluem partículas dispersas grosseiras 

(suspensões) e colóides. As partículas dispersas grosseiras têm um tamanho superior a 1 μm e 

conferem ao sumo uma aparência turva. Os colóides são compostos principalmente por 

polissacarídeos com diâmetros entre 0,001 a 0,1 μm e dão ao sumo a uma aparência opalescente. A 

nuvem de sumos de laranja e limão foi descrita como sendo constituída por partículas em suspensão 

com tamanhos entre os 0,05 μm e algumas centenas de μm, consistindo em pectina e carbohidratos 

complexados com proteínas, cristais de hesperidina, cromoplastos, mitocôndrias, carotenóides, 

paredes celulares e outras partículas amorfas. [5][6] [7][8]   
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2.2. Estratégias de Processamento de Sumos de Fruta 

O interesse alimentar nos sumos de fruta advém das suas propriedades nutricionais e 

características antioxidantes, resultantes da presença de ácido ascórbico, fibras e aminoácidos. No 

entanto, durante o processamento industrial, algumas das características que determinam a 

qualidade do produto fresco são modificadas (por exemplo, por danos térmicos e oxidação química), 

reduzindo a qualidade do produto final. A introdução da tecnologia de processos de membranas no 

ciclo de transformação dos sumos representa uma solução tecnológica para o problema da produção 

de sumos com alta qualidade, sabor natural e sem aditivos.[9] 

A tecnologia de separação por membranas é uma alternativa aos processos convencionais de 

clarificação e concentração de sumos de fruta que tem sido amplamente aplicada na indústria de 

bebidas desde a descoberta de membranas assimétricas por Loeb e Souriragin, no início da década 

de 1960. [10][11] No processo tradicional de clarificação de sumo, a adição de um agente clarificante 

(gelatina, bentonite ou kieselsol) promove a agregação de flocos e sedimentação por neutralização de 

cargas e adsorção. Os flocos são então separados por racking, filtração ou centrifugação. Ao usar 

processos de separação por membranas, as etapas de adição do agente clarificante e filtração são 

combinadas.[2]  

Comercialmente, o maior impacto dos processos com membranas tem-se verificado na clarificação 

do sumo de maçã.[12] A Figura 1 mostra as etapas de processamento típicas na clarificação deste 

tipo de sumo usando métodos tradicionais e processos de membranas. Para além do sumo de maçã, 

os processos com membranas como a Ultrafiltração e a Microfiltração permitem a clarificação de 

sumos de pêra, arando, uva, citrinos e ananás. [2] 

 

Figura 1. Diagrama esquemático do processo tradicional e do processo de membranas de clarificação de sumo 
de maçã [2] 

Vários investigadores [13][14] sugeriram que o uso de processos de separação com membranas para 

clarificar e concentrar líquidos é menos dispendioso do que a filtração convencional e a evaporação a 

vácuo, justificando a sua aplicação na Indústria Alimentar. [11] 
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A filtração com membranas pode ser contínua e automatizada, reduzindo assim os custos de mão-de-

obra, de capital (capacidade dos tanques reduzida) e minimizando os tempos de inicialização. Os 

custos de materiais, tratamento de efluentes e enzimas podem também ser reduzidos. [11] 

Os processos de separação com membranas são ainda relativamente eficientes em termos de 

energia uma vez que a remoção de água não envolve uma mudança de fase. Isto elimina a 

necessidade intensiva de equipamentos de transferência de calor e os seus problemas associados. 

Os processos de membranas utilizam temperaturas mais baixas (4 a 50 °C) minimizando o dano 

térmico dos produtos, são relativamente suaves ao nível das tensões de corte, especialmente quando 

operam com fluxo laminar e minimizam mudanças de características como o pH ou a força iónica. 

[14]  

Algumas destas vantagens foram descritas para o uso de sistemas de membranas tubulares de 

ultrafiltração instalados em plantas comerciais de sumo de maçã incluindo: tempo de processamento 

reduzido; ausência de problemas com águas residuais causados por agentes de clarificação (terra de 

diatomáceas, gelatina, bentonite) uma vez que não existe a necessidade da sua adição/remoção; 

operação simples e contínua com menos pessoal, menos risco e menos perda de produto; limpeza 

simples (CIP); controlo simples de fugas nas membranas devido ao fácil acesso às instalações dos 

sistemas de membranas; necessidade de menos tanques e viabilidade económica. Com base numa 

fábrica de sumo de maçã com uma produção de 264 978 litros por dia, foi estimado um retorno de 

investimento de 42,3%, o que equivale a um período de recuperação de 2,4 anos para uma 

instalação de Ultrafiltração. A Ultrafiltração tem ainda uma eficiência de extração global de 95 a 97% 

comparada com 90 a 93% do processamento tradicional. [2] Portanto, os custos operacionais dos 

processos de separação com membranas são consideravelmente menores do que para os processos 

tradicionais. [11] A economia do investimento de capital e o retorno esperado sobre o investimento 

determinarão, em última instância, a escolha do método de clarificação. [2] 
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2.3. Filtração com Membranas 

2.3.1. Características das Membranas  

Uma membrana pode ser definida como uma barreira semipermeável que separa duas fases 

e restringe o transporte de várias substâncias de forma específica. A função primária de uma 

membrana é atuar como uma barreira seletiva, permitindo a passagem ou a retenção de certos 

componentes de uma determinada mistura, sendo a fração da alimentação retida pela membrana de 

filtração denominada por retido e a fração da alimentação que passa através da membrana 

denominada de permeado.[15] 

2.3.1.1. Tamanho de Poro 

Os processos de filtração com membranas são normalmente identificados de acordo com a 

amplitude de tamanhos dos solutos que separam.[2] A Figura 2 ilustra os intervalos de tamanhos para 

os vários processos de membranas, Osmose Inversa, Nanofiltração, Ultrafiltração e Microfiltração. 

A Osmose Inversa, a Ultrafiltração (UF) e a Microfiltração (MF) são os tipos mais comuns de filtração 

com membranas. [2]  

 

Figura 2. Diagrama de espectro de tamanhos de poro para os diversos processos de filtração com membranas e 
substâncias comuns (Adaptado de [2]). 

As membranas de Osmose Inversa, Nanofiltração e Ultrafiltração são geralmente de estrutura 

anisotrópica ou assimétrica, [1] apresentando uma camada fina (0,1 a 1,0 μm de espessura) na 

superfície na qual ocorre a filtração, suportada por uma sub-estrutura mais porosa (100 a 200 μm de 

espessura). Como os poros não são necessariamente todos do mesmo tamanho devido às técnicas 

de fabrico das membranas estas apresentam um cut-off difuso ou nominal. 

A capacidade de separação da membrana é geralmente estabelecida usando então o conceito de 

molecular weight cut-off (MWCO) ou peso molecular de corte, definido pelo soluto de menor peso 
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molecular (em Daltons) rejeitado pela membrana em 90%. [16] Para determinar o MWCO de uma 

membrana, uma mistura de vários compostos com pesos moleculares diferentes e definidos é testada 

com a membrana em questão (Figura 3).[11]  

 

Figura 3. Exemplo de uma curva de seletividade para uma molécula com um MWCO de 83 kDa (adaptado de 
[17]). 

No entanto, uma vez que não existem padrões industriais de solutos ou condições experimentais para 

determinar o MWCO, membranas de diferentes fabricantes podem originar retenções diferentes para 

um composto, mesmo que tenham o mesmo cut-off. Além do tamanho, outros fatores que podem 

afetar a retenção de solutos pelas membranas são a forma da molécula, a distribuição dos poros da 

membrana, a natureza química da membrana, a variabilidade de lote, a configuração da membrana, a 

presença de outros solutos, a concentração de soluto retido, absorção de solutos pela membrana e o 

microambiente, como o pH e força iónica. [2] 

As membranas de Microfiltração possuem uma estrutura isotrópica ou simétrica. A maioria das 

membranas de Microfiltração é caracterizada por uma rede tortuosa de poros interligados (150 μm de 

espessura)[18], sendo que toda a espessura da membrana restringe a passagem de componentes 

maiores do que o tamanho de poro avaliado.  

Desta forma, as membranas de Microfiltração recebem uma classificação absoluta, o que significa 

que 100% das partículas iguais ou maiores do que o tamanho de poro não passam pela membrana. 

Uma vez que as membranas de Microfiltração são classificadas como absolutas, são frequentemente 

usadas para remoção microbiana. Embora as membranas de Microfiltração sejam avaliadas como 

absolutas, podem ter cut-offs difusos, uma vez que a rede tortuosa de poros da membrana reterá 

compostos menores do que a classificação indicada. As membranas de Microfiltração feitas por track-

etching possuem poros cilíndricos quase perfeitos (estrutura de poros capilares) e, portanto, essas 

membranas possuem cut-offs muito exactos.[2] 
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2.3.1.2. Material 

Os materiais utilizados no fabrico de membranas podem ser classificados em quatro gerações 

com base no seu desenvolvimento. [19] A Tabela 1 resume propriedades de alguns materiais 

utilizados.  

Tabela 1. Propriedades de materiais utilizados no fabrico de membranas [20].  

Materiala 
Temperatura máxima 

(ºC) 
Faixa de pH 

Resistência a 
solventes 

Acetato de celulose 30/65 2-8 Baixa 

Poliacrilonitrilo 60 2-10 Alta 

Poliamida 60 1,5-9,5 Média 

Polietersulfona 80 1,5-12 Média 

Polissulfona 80 1,5-12 Média 

Fluoreto de 
Polivinilideno 

80 1,5-12 Alta 

Óxidos de alúminab 300 0-14 Alta 

Óxidos de Zircóniab 300 0,5-13,5 Alta 
a As limitações de pressão dependem se a membrana foi projetada para OI, UF ou MF. 

b
 Não podem ser usadas com ácido fosfórico 

 

As membranas de primeira geração caracterizam-se por serem membranas celulósicas com uma 

durabilidade limitada. O acetato de celulose, por exemplo, só pode ser utilizado até 30°C, entre um 

pH de 2 a 8, sendo pouco resistente ao cloro e a ataques microbianos. [20] No entanto, Paulson e 

colaboradores [21] relataram que membranas de acetato de celulose podem suportar até 65 °C, bem 

acima da temperatura normalmente tomada como limite. 

As membranas de segunda geração caracterizam-se por serem membranas de polímeros sintéticos 

tais como poliamida, polissulfona, poliarilsulfona, difluoreto de polivinilideno (PVDF), polipropileno, 

ésteres de celulose, cloreto de polivinilo, politetrafluoroetileno, poliacrilonitrilo, nylon e policarbonato, 

apresentando uma resistência superior às membranas à base de celulose. 

As membranas de terceira geração são membranas cerâmicas feitas de materiais inorgânicos tais 

como óxido de alumínio e óxido de zircónia. Estas membranas podem ser esterilizadas a vapor, 

utilizadas entre um pH de 0 a 14 e sujeitas a protocolos de limpeza agressivos. [22] No entanto, 

apresentam um custo muito elevado. 

As membranas de quarta geração são feitas de fibra de carbono. [2] 

 

2.3.1.3. Configuração 

As membranas podem ser dispostas em diferentes configurações: fibra oca, tubular, placa e 

quadro e espiral. [20] A Tabela 2 resume algumas das características dessas configurações. 

Tabela 2. Características de configurações comuns de membranas[23][18][24]. 

Características Fibra oca Placa e Quadro Espiral 
Tubular 

Polimérica  
Tubular 

Inorgânica 

Tamanho do 
canal (mm) 

0,6-1,1 0,5-1,0 0,86-1,52 12,7-25,4 2-19 
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Características Fibra oca Placa e Quadro Espiral 
Tubular 

Polimérica  
Tubular 

Inorgânica 

Densidade de 
empacotamento 
(área/volume) 

Elevada 
(1000-10000 

m2/m3) 

Moderada 
(200-400 
m2/m3) 

Moderada 
(300 -1000 

m2/m3) 

Baixa 
(100-300 
m2/m3) 

Baixa 
(100-300 
m2/m3) 

Fluxo Aceitável/Fraco Excelente/bom Bom Bom Bom 

Consumo 
energético 

Baixo Médio/ Elevado Médio Alto Alto 

Custo/área Baixo Elevado Baixo Elevado Muito Elevado 

Custo de 
substituição da 

membrana 
Moderado Baixo Moderado/Baixo Elevado Muito Elevado 

Volume de  
Hold-up 

Baixo Médio Médio Elevado Médio/Elevado 

Fouling Elevado Médio Médio Baixo Baixo/ Médio 

Backflushing Sim Não Não Não Sim 

Cleaning in place Bom Aceitável/Fraco 
Aceitável/ 

Fraco 
Excelente Excelente 

  

A configuração de fibra oca consiste em membranas na forma de fibra. A alimentação passa 

geralmente pelo canal interno das fibras na Ultrafiltração ou ao longo do exterior na Osmose Inversa. 

O permeado é recolhido no lado oposto. A configuração tubular faz uso de tubos de diâmetro superior 

por onde passa a alimentação. O permeado é recolhido no suporte externo da membrana. O design 

de placa e quadro consiste em membranas de folha plana separadas por espaçadores. A 

configuração em espiral consiste numa membrana de folha plana enrolada em torno de um tubo de 

recolha de permeado central para aumentar a densidade de empacotamento da membrana. 

Comercialmente, cada fabricante tem as suas próprias variações destas configurações, encontrando-

se muitos sistemas comerciais disponíveis. [2] 

Melhorias são continuamente feitas a estas configurações para melhorar a eficiência da filtração. Por 

exemplo, a cobertura exterior e espaçadores de canal de alimentação das membranas em espiral 

podem ser alterados para reduzir o fouling e melhorar a performance. [25]  

 
 

2.3.2. Seleção de Membranas para Filtração de Sumos de Fruta 

2.3.2.1.  Influência do Tamanho do Poro 

Com base nos tamanhos dos componentes dos sumos de fruta e nas gamas de tamanhos 

dos processos de membranas, a Osmose Inversa é usada principalmente para concentrar sumos por 

remoção de água. A Nanofiltração pode ser usada para clarificar e concentrar sumo, sendo a 

Ultrafiltração e a Microfiltração aplicadas para clarificar sumos removendo partículas suspensas de 

grandes dimensões e colóides. [2] 

Em geral, o fluxo de filtração (Jv) aumenta com o tamanho dos poros porque o coeficiente de 

permeabilidade da membrana 𝐿𝑝 (Equação 1) é proporcional ao quadrado do raio do poro.[20]  

𝐽𝑣 = 𝐿𝑝(∆𝑃 − ∆𝜋)    (Eq. 1) 

Na equação anterior, 𝐿𝑝 corresponde ao coeficiente de permeabilidade da membrana, ΔP à pressão 

transmembranar e ∆π  à pressão osmótica, que é equivalente a πalimentação − πpermeado. [20][11] 
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O fluxo deve ser o mais alto possível para que os processos de filtração sejam eficientes. Desta 

forma, vários estudos de Ultrafiltração e Microfiltração examinaram o efeito do tamanho de poro no 

fluxo de permeado durante a clarificação de sumos de fruta (ver  

Tabela 3). 

Tabela 3. Efeito do tamanho dos poros de membranas no fluxo de permeado de sumos clarificados por filtração 

com membranas [2]. 

Sumo 
Sistema de 

Membranas 

Condições 

Operatóriasa 

Tamanho do 

poro 
Fluxo (L/m2h) 

Pêra [26] 
Fibra oca de 
Polissulfona 

Temp 
(50°C)  

vT 
(0,15m/s) 

∆P 
(157 kPa) 

10 kDa 64 

30 kDa 68 

50 kDa 70 

Kiwi [27] 
Fibra oca de 
polissulfona 

Temp 
(20 ºC) 

∆P 

(138 kPa) 

10 kDa 15,6 

Limão/Laranja 

[28][29] 

Tubular de 
polissulfona e 
PVDF (12 mm, 

25 mm diâmetro) 

Temp 
(20-40ºC) 

vT 
(0,8 - 1 m/s) 

∆P 

(50-400 kPa) 

15-200 kDa 10-60 

Fibra oca de 
polissulfona 

(1 mm diâmetro) 

Temp 
(20-40ºC) 

vT 
(0,5-12 m/s)  

 ∆P 

(50-400 kPa) 

30 kDa 10-60 

Placa e Quadro 
de Polissulfona 
(2 mm diâmetro) 

Temp 
(20-40ºC) 

vT 
(2,5-8 m/s) 

∆P 

(50-400 kPa) 

30 kDa 10-60 

Tubular 
cerâmica 

(4 mm, 15 mm 
diâmetro) 

Temp 
(20-40°C) 

vT 
(0,5-12 m/s) 

∆P 

(50-400 kPa) 

0,5-0,8 µm 10-60 

Tangerina [30] 
Placa e Quadro 
de Polissulfona 

Temp 
(25°C) 

vT 
(0,96-3,5 m/s) 

∆P 

(93-194 kPa) 

25 kDa 15 

50 kDa 34 

100 kDa 45 

0,1 µm 69 

0,2 µm 41 

Ananás [31] 

Tubular 
Cerâmica 

Temp 
(40°C) 

∆P 

(200kPa)  
vT 

(4,17 m/s) 

0,01 µm 102 

Fibra oca de 
Polissulfona 

Temp 
(20±2 °C) 

∆P 

(70 kPa)  
vT 

(3,4 m/s) 

0,2 µm  36 

a Temp- temperatura; ∆P- Pressão transmembranar; vT- velocidade tangencial; 
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Os resultados de Canpannelli et al.[29] e de Chamchong e Noomhorm, [30] sugerem que o fluxo pode 

não aumentar necessariamente com o tamanho dos poros. 

As membranas com um tamanho de poro maior tendem a ser mais suscetíveis ao fouling, uma vez 

que a proporção de partículas menores e colóides no sumo é maior e pode levar ao bloqueio dos 

poros e à sua obstrução.  

Por sua vez, Canpannelli et al. [29] demonstrou por microscopia eletrónica de varrimento a existência 

de um depósito fibroso dinâmico na superfície de todas as membranas. O depósito atuando como 

meio de separação suportado pela membrana pode explicar a semelhança de fluxos para as 

membranas com diferentes tamanhos de poros para o sumo de laranja. 

A qualidade do sumo, por sua vez, não pareceu ser significativamente afetada pelo tamanho dos 

poros, embora mais precursores de turbidez tenham sido retidos para menores tamanhos de poro. 

Desta forma, sendo a retenção de potenciais precursores de turbidez importante para a obtenção de 

um produto de qualidade, apresentam-se na Tabela 4 e  

Tabela 5 a retenção de vários compostos na clarificação de alguns sumos de fruta. [2] 

 

Tabela 4. Composição de Sumos de Limão e de Laranja antes e depois do processo de Ultrafiltraçãoa [28].  

Componentesa Laranja Limão 

 Alimentação Permeado Alimentação Permeado 

Açúcar (°Brix) 11 10 7 7 

pH 3,4 3,4 2,5 2,5 

Polpa (g/100 g) 3 0 5 0 

Pectina solúvel em 
água 

135 27 384 23 

Ácido 
monogalacturónico 

288 193 421 160 

Polifenóis 1536 1354 931 907 

Óleos essenciais 
(g/100 g) 

0,37 0,02 1,57 0,12 

Cinza 2300 2300 - - 

Hesperidina 2570 2094 2047 2047 

Ácido total 13300 13300 54000 54000 

Glucose 26510 26000 10700 10700 

Frutose 27640 27100 11100 11000 

Sacarose 30850 30800 7600 7600 

Antocianinas 1077 825 - - 

Carotenoides 2 0 - - 

Limoneno 14 12 - - 

Fosfato 475 376 247 227 

Potássio 1990 1970 1189 1153 

Cálcio 93 93 240 184 

Magnésio 133 81 80 79 

Nitrogénio Total  1330 1176 720 635 
a
 Unidades em mg/L quando não especificadas   

 

Tabela 5. Retenção de compostos em sumos de fruta clarificados por Ultrafiltração.  

Sumo Membrana MWCO Composto %Retenção 

Maçã 

[32] 
Fibra oca de 
Polissulfona 

50 kDa 
Ácidos (cítrico málico, 

fosfórico) 
0 

Açúcares (frutose, 0 
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Sumo Membrana MWCO Composto %Retenção 
 glucose, sorbitol, 

sacarose) 

Compostos Fenólicos 

40 
(FVC 11,9; 50°C) 

67 
(FVC 2,2; 20°C) 

Pectina 
Aproximadamente  

100 
Amido 100 

Voláteis 20-30 

Maçã 

[33] 
Placa e Quadro 
de Polissulfona 

20 kDa 
Ácidos tituláveis 0-1,6 

Sólidos solúveis 0-1,2 

Pectinase 45,5-62,5 

50 kDa 

Ácidos tituláveis 0-0,8 

Sólidos solúveis 0-0,6 

Pectinase 28,6-41,7 

Banana 

[34] 
Espiral 

10 kDa 
Polifenol oxidase(>30 

kDa) 
100 

30 kDa Polifenol oxidase <50 

Kiwi 

[27] 
Fibra oca de 
Polissulfona 

10 kDa Actinidina (23,5 kDa) 95 

50 kDa Actinidina (23,5 kDa) 83 

Laranja 

[35][36] 
Fibra oca de 
Polissulfona 

50 kDa 

Polpa 100 

Pectina 95-100 

Voláteis (Aldeídos, 
álcoois, ésteres) 

0-16 

Terpenos (Iimoneno, 
valenceno) 

44-100 

 
Maracujá 

[37] 

Tubular  
Polimérica 

25 kDa 

Ácidos (cítric, L-málico, 
láctico) 

10-20 

Açúcares (frutose, 
glucose, sacarose) 

10-40 

Ésteres voláteis 85-100 

Terpenos voláteis 65-85 
 FVC-Factor Volumétrico de Concentração 

 

Ambas as tabelas indicam que compostos de baixo peso molecular, como minerais, ácidos, vitaminas 

e açúcares, têm uma retenção muito baixa. Componentes de maiores dimensões como polpa, amido 

e pectina tiveram retenções muito altas. Os voláteis (álcoois, aldeídos, ésteres) em frutos como a 

maçã podem ter baixas retenções, pois tendem a estar associados à fase aquosa dos sumos. [32] No 

entanto, a retenção de certos voláteis do sumo de laranja pode variar consoante o composto. [32]  

Compostos oxigenados como os álcoois e ésteres do sumo de laranja, podem predominantemente 

passar através da membrana, enquanto terpenos como o limoneno e o valenceno e aldeídos não 

polares (por exemplo octanal e decanal) podem ser retidos devido à sua associação com polpa e 

sólidos em suspensão. [36] Esta associação é fundamentada pela comparação dos perfis de sabor do 

permeado e do retido com a fração leve (o sobrenadante) e a fração pesada (precipitado) obtida após 

a sedimentação de sumo de laranja, [35] sumo de maracujá [37], bem como toranja e sumos de 

limão. [38] Da mesma forma, o puré de manga tratado enzimaticamente concentrado 3,5 vezes por 

microfiltração de fluxo tangencial produziu um retido pulposo com um aroma característico de manga 

fresca. [39] Os terpenos, que representam 98% dos voláteis de puré de manga e a maioria dos 

derivados de terpeno oxigenados foram retidos. A retenção pode ocorrer através do aprisionamento 

físico de gotículas dispersas dentro de paredes celulares residuais ou adsorção em alguns 

constituintes insolúveis. [2] 



12 
 

A retenção de compostos de peso intermédio, como enzimas, depende dos seus pesos moleculares e 

do tamanho de poro da membrana. 

A perda de alguns compostos verificada em alguns estudos encontra-se muitas vezes ligadas à 

adsorção nas membranas, pois os locais de acumulação mais prováveis são tanto a própria polpa 

como a camada de incrustação na superfície da membrana.[2] 

 

2.3.2.2. Influência do Material das Membranas 

A escolha do material da membrana é principalmente determinada pela sua resistência à 

pressão, à temperatura e ao pH, e pela sua compatibilidade química. As limitações de pressão 

dependem, em grande medida, da configuração da membrana. Muitos materiais são adequados nas 

condições necessárias para a clarificação de sumos por Ultrafiltração e Microfiltração. [2] A maioria 

dos sumos não contém compostos incompatíveis com a maioria dos materiais.  

O protocolo de limpeza das membranas, no entanto, é muitas vezes mais extremo. As temperaturas 

em torno de 60°C e os detergentes alcalinos ou ácidos que podem conter cloro ou outros agentes 

oxidantes são frequentemente utilizados. Outros fatores a serem considerados na seleção de 

materiais são a aprovação para o uso na produção de alimentos, a sua durabilidade, disponibilidade e 

custo. 

As membranas poliméricas têm uma vida de pelo menos 1 ano enquanto as membranas cerâmicas 

têm uma vida de pelo menos 5 a 7 anos em uso contínuo. [19][22] No entanto, como já referido na 

Secção 2.3.1.2 embora as membranas cerâmicas sejam mais duráveis e menos suscetíveis à 

deterioração, são mais caras do que as membranas poliméricas.  

Alguns estudos referem que o material das membranas pode ter alguma influência no processamento 

de sumos por Ultrafiltração e Microfiltração. 

Rao et al. [32]  estudaram a retenção de oito substâncias voláteis em sumos de maçã filtrados 

através de uma membrana de fibra oca de polissulfona de 50 kDa e uma de poliamida de 30 kDa. O 

permeado da membrana de poliamida continha mais voláteis do que a membrana de polissulfona. 

Riedl et al. [40] examinaram como a estrutura das membranas influenciou a agregação de partículas 

coloidais do sumo de maçã nas superfícies porosas de membranas de Microfiltração. [2] O uso de 

microscopia de força atómica revelou que as estruturas de superfície áspera das membranas de 

polietersulfona (PES) e fluoreto de polivinilideno (PVDF) produziram camadas de fouling superficiais 

mais soltas do que as camadas de fouling densas observadas em membranas de superfície lisa, 

como as membranas de nylon e polissulfona. Como resultado, as camadas de fouling de membranas 

PES e PVDF demonstraram menor resistência ao fluxo por unidade de espessura e maior 

desempenho global do fluxo. [2] 

 

2.3.2.3. Influência da Configuração das Membranas 

As configurações tubulares são amplamente utilizadas para filtração de sumos de fruta, sendo 

frequentemente recomendadas para clarificação de sumos uma vez que os canais de diâmetros 

maiores permitem obter altos rendimentos na filtração de correntes de alimentação com alto teor de 

sólidos.[2] Rosch [41] discutiu o uso de um sistema de membranas tubulares numa instalação 
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comercial de sumos de fruta. As membranas tubulares mostraram-se vantajosas devido ao elevado 

fator de concentração atingido sendo que 140 000 L de sumo foram reduzidos a apenas 2000 L de 

retido. 

Swientek [42] relatou o uso de um sistema tubular de 12,5 mm de diâmetro com uma membrana de 

18 kDa com rendimentos até 97%. No entanto, outras configurações com canais menores podem 

também ser consideradas para filtração de sumos, podendo ser necessária uma pré-filtração. Outro 

tipo de configuração pode ainda ser vantajosa economicamente. 

Por exemplo, Cheryan e Kuo [16] descobriram que na Ultrafiltração de proteínas de soro a 

configuração de fibras ocas, em comparação com as configurações tubulares e quadro e placa, 

consumia 10 a 100 vezes menos energia por unidade de volume de permeado removido.  

 

2.3.3. Modos de Filtração 

Em processos de membranas existem dois tipos de filtração: filtração dead-end e filtração de 

fluxo tangencial (Figura 4). Na filtração dead-end (through-flow), a corrente de alimentação move-se 

perpendicularmente à barreira. As partículas acumulam-se na superfície da barreira e o permeado 

pode ser recolhido no lado oposto da barreira.[2] Uma vez que ocorre a acumulação de partículas na 

superfície da membrana ou no seu interior, a pressão requerida para manter o fluxo aumenta, até a 

um ponto em que é necessário substituir ou limpar a membrana. 

Na filtração tangencial, que surge como alternativa ao design de filtração dead-end (Figura 4), o fluxo 

de alimentação move-se paralelamente ou tangencialmente à superfície da barreira.[2] A solução de 

alimentação origina assim duas correntes: uma corrente livre de partículas (permeado) e uma 

corrente contendo as partículas retidas (concentrado). As correntes de alimentação com menos de 

0,1% de sólidos são quase sempre tratadas com filtros dead-end enquanto as correntes contendo 

acima de 0,5% de sólidos são quase sempre tratadas com filtros de fluxo tangencial. [43] 

 

Figura 4. Representação esquemática de filtração dead-end (a) e filtração de fluxo tangencial (b) (adaptado de 
[44]). 
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2.3.4. Sistemas de Filtração Tangencial com Membranas 

Uma grande variedade de equipamentos de filtração com membranas é feita por vários 

fabricantes. Os componentes básicos de um sistema de filtração com membranas encontram-se na 

Figura 5. [20] 

 

Figura 5.Diagrama esquemático dos modos de operação de filtração com membranas em batch (a) e” Feed and 
Bleed” (b).  

A alimentação do tanque é enviada para o módulo de membranas por uma bomba. A diferença de 

pressão através da membrana, conhecida como pressão transmembranar (∆𝑃), é a força motriz da 

filtração e pode ser calculada pela Equação 2 [2]. 

 

∆𝑃 =
𝑃𝑖𝑛+𝑃𝑜𝑢𝑡

2
− 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜  (Eq. 2) 

Sendo que 𝑃𝑖𝑛 corresponde à pressão à entrada do módulo de membranas, 𝑃𝑜𝑢𝑡 à pressão à saída 

do módulo de membranas e 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 à pressão no lado do permeado. [23] A pressão relativa do 

permeado é muito próxima de 0, sendo por isso normalmente desprezada no cálculo anterior. O 

ajuste da bomba controla a velocidade de circulação da alimentação através da membrana, referida 

como velocidade de fluxo tangencial (𝑣𝑇). Se o concentrado for devolvido ao tanque de alimentação 

onde fica mais concentrado à medida que o permeado é removido, o sistema funciona num modo de 

concentração ou batch (Figura 5 (a)). A concentração do concentrado pode ser expressa pelo Factor 

Volumétrico de Concentração (FVC)[2]: 

 

𝐹𝑉𝐶 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
  (Eq. 3) 
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O FVC é um parâmetro que influencia a produtividade das membranas de Microfiltração e 

Ultrafiltração na clarificação de sumos de fruta. Para sumos muito polposos, como sumos de frutas 

tropicais, os valores de FVC ótimos são inferiores a 5.  

Para além do FVC, os outros principais parâmetros operacionais que afetam o fluxo e podem ser 

controlados são a pressão transmembranar (∆P), a velocidade tangencial (𝑣𝑇) e a temperatura.  

O equipamento de filtração com membranas pode ainda operar como uma operação feed and bleed, 

conforme a Figura 5 (b). Nas configurações comerciais, uma série de operações de feed and bleed 

encontram-se interligadas, sendo a purga de uma operação a alimentação da etapa seguinte, 

permitindo um processamento contínuo eficiente.[2] 

 

2.3.5. Polarização por Concentração e Fouling 

 O principal problema na aplicação prática da filtração com membranas consiste na redução 

do fluxo de permeado ao longo do tempo. [11] É importante compreender algumas das formas pelas 

quais o fluxo é reduzido abaixo do fluxo de solvente puro (Figura 6). Inicialmente, e como 

consequência natural da seletividade da membrana, verifica-se uma acumulação de solutos 

macromoleculares ou coloidais na proximidade da sua superfície. As moléculas de solvente 

permeiam a membrana, mas as moléculas maiores acumulam-se na superfície podendo criar uma 

camada de gel em concentrações muito elevadas. [45] A concentração destes solutos junto da 

membrana pode ser muitas vezes superior (20-50 vezes) à concentração na alimentação. Este 

fenómeno designa-se por polarização por concentração e origina uma perda de fluxo muito rápida e 

acentuada (Figura 7, Fase I). A polarização por concentração é considerada reversível e pode ser 

controlada num módulo de membranas por ajuste da velocidade, pulsação, ultrassom e campo 

elétrico. [46][47] 

Seguidamente, ocorre um buildup de material (partículas adsorvidas, camada gel, ou partículas 

depositadas na superfície da membrana) denominado fouling. Os mecanismos responsáveis pelo 

fouling são geralmente classificados em duas categorias gerais: fouling reversível e irreversível. [46]  

O fouling pode tomar as seguintes formas (Figura 6):  

 Adsorção: isto ocorre quando existem interações intermoleculares específicas entre a membrana 

e os solutos que ocorrem mesmo na ausência de filtração. [48] Se o grau de adsorção for 

dependente da concentração, então a polarização por concentração exacerba a quantidade de 

adsorção. [45] Geralmente considera-se este tipo de fouling adesivo como irreversível.[48]  

 Bloqueio de poros: pode ocorrer bloqueio de poros durante a filtração, levando a uma redução do 

fluxo devido à obstrução total ou parcial dos poros [45]. 

 Deposição: a formação de um depósito de partículas pode ocorrer por camadas na superfície da 

membrana, levando a uma resistência hidráulica adicional importante, referida como resistência 

do bolo. [45] A acumulação de células, pectina e outras partículas rejeitadas na superfície 

superior da membrana é proeminente e considera-se como fouling não adesivo. O fouling 

reversível resultante da formação do bolo determinou-se como sendo fracamente dependente da 
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química da superfície da membrana contrariamente ao fouling irreversível que exibe uma forte 

dependência da química da superfície [48].  

 Formação de gel: o nível de polarização por concentração pode levar à formação de gel pela 

consolidação de uma camada de macromoléculas altamente concentradas nas imediações da 

superfície da membrana, como por exemplo, uma solução de proteínas concentradas. [45] 

 

 

Figura 6. Representação esquemática dos fenómenos de concentração por polarização e fouling numa 
membrana (adaptado de [17]). 

A segunda fase da redução do fluxo causada pelo fouling é muito mais lenta, com uma perda gradual 

de fluxo (Figura 7, fase II). A transição entre a polarização por concentração e o fouling ocorre 

quando a força atrativa se torna maior do que as forças eletrostáticas repulsivas. O fluxo ao qual a 

gelificação ocorre marca o "fluxo limitante", representando o fluxo de permeação estacionário máximo 

que o sistema pode alcançar. (Figura 7, fase III). 

 

 

 

Figura 7. Representação esquemática das três fases de redução do fluxo (I) - Primeira fase de obstrução, com 

rápida redução do fluxo devido à polarização por concentração; (II) - Segunda fase de deposição de material 
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devido ao fouling, com redução gradual do fluxo; (III) - Terceira fase devida ao fouling, onde um fluxo de estado 

estacionário é alcançado [49]. 

A Figura 8 mostra uma variação típica do fluxo de permeado e do Fator Volumétrico de Concentração 

(FVC) com o tempo de filtração na clarificação de sumo de laranja-de-sangue por Ultrafiltração. [50] 

 

Figura 8. Clarificação de sumo de laranja-de-sangue com uma membrana de ultrafiltração tubular. Evolução do 

fluxo de permeado e do fator volumétrico de concentração (FVC). Condições de funcionamento: pressão 

transmembranar de 0,085 MPa; caudal de alimentação de 800 L.h-1; Temperatura de 21ºC. Retirado de [50]. 

O fouling das membranas é assim um assunto crítico e inibe a aplicação mais ampla da tecnologia de 

membranas na indústria de sumos de fruta.[11]  

A pectina, um polissacarídeo estrutural da parede celular encontrado em todas as plantas superiores 

e composto principalmente por polímeros lineares de ácido D-galacturónico ligados por ligações 

glicosídicas α-D-1,4 [51], tem sido implicada como a maior causa de fouling no processamento de 

sumos de fruta. A pectina e os seus derivados formam uma estrutura em forma de gel sobre a 

superfície da membrana, reduzindo o fluxo de permeado e o rendimento da filtração. [52] 

O amido também pode levar a dificuldades durante a clarificação e pode dar origem a uma turbidez 

secundária nos sumos e, portanto, não deve estar presente em sumos clarificados [53]. 

Os sumos de fruta contêm ainda colóides que podem levar a problemas durante o processo de 

filtração. Estes colóides são parte do próprio fruto ou podem ser formados por microorganismos 

durante a maturação dos frutos [54]. A concentração típica de pectina e colóides presentes no sumo 

de fruta é de até 1% (peso/volume). O tipo de fruta determinará as quantidades desses constituintes 

que o sumo contém. [55]  

 

2.3.6. Modelo das Resistências 

O modelo das resistências em série (RIS) foi proposto por alguns investigadores como forma 

de analisar o fenómeno de diminuição de fluxo [56]. O modelo engloba todos os fatores que 

influenciam a diminuição do fluxo de permeado, contabilizando resistências associadas à membrana, 

à adsorção, à polarização por concentração e ao fouling [57]. A lei de Darcy é o modelo básico usado 
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para determinar a resistência da filtração durante o transporte de permeado através de membranas 

porosas (Equação 4): 

𝐽𝑣 =
(−∆𝑃)

𝜂𝑓𝑅𝑡
    (Eq. 4) 

 

Onde 𝐽𝑣 corresponde ao fluxo de permeado, ∆𝑃 à pressão transmembranar, 𝜂𝑓 à viscosidade do 

fluído e 𝑅𝑡 à resistência total de filtração da membrana.[11] A resistência total, 𝑅T, é dada pela soma 

de cada resistência (Equação 5) [58].  

 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑐𝑝 + 𝑅𝑓   (Eq. 5) 

 

Correspondendo 𝑅cp à resistência da camada de polarização e 𝑅f à resistência de fouling, que se 

divide em duas resistências de fouling reversível (𝑅f,rev) e fouling irreversível (𝑅f,irrev). 

Num caso ideal, as resistências individuais atuam independentemente umas das outras, de modo a 

que as diferentes resistências possam ser adicionadas [59]. 

Jiraratananon e Chanachai [60] estudaram a variação de algumas das resistências em função da 

temperatura na clarificação de sumo de maracujá. Os resultados mostraram que, a baixas 

temperaturas (30 e 40ºC), a resistência devido à polarização foi a resistência dominante, enquanto a 

uma temperatura mais alta (50ºC) a resistência dominante era a de fouling.  

Todisco et al. [61] estudaram a clarificação do chá preto usando membranas cerâmicas e 

descobriram que a resistência que controla o processo é apenas devido à polarização de 

concentração, mesmo a baixa pressão e alta velocidade tangencial. 

Youn et al. [62] investigaram a clarificação de sumo de maçã reconstituído usando Microfiltração e 

Ultrafiltração, tendo descoberto que a resistência de fouling irreversível relativamente à resistência 

total era de cerca de 41% para a Microfiltração e cerca de 24% para a Ultrafiltração. No entanto, a 

taxa de resistência devido a fouling reversível foi de cerca de 46% para a Microfiltração e cerca de 

71% para a Ultrafiltração. 

Pagliero et al. [9] clarificaram sumo de laranja por Microfiltração de fluxo tangencial com uma 

membrana plana de PVDF/PMMA sintetizada em laboratório. As resistências responsáveis pelo fluxo 

de permeado nas condições de estado estacionário foram avaliadas aplicando o modelo de 

resistências em série. Os resultados indicaram que a resistência reversível da camada de gel da 

membrana foi a resistência dominante (≈70% da resistência total da membrana) sendo principalmente 

causada pela adsorção e deposição de solutos na superfície da membrana. A resistência reversível 

considerou-se como a formação do bolo ou camada de gel, adsorção e polarização por concentração. 

Por sua vez, o fouling irreversível refere-se à adsorção, bloqueio parcial e completo dos poros e 

bloqueio interno dos poros. 

A resistência da polarização por concentração e a resistência de fouling reversível pode ser revertida 

por uma lavagem com água e o fouling irreversível, que pode ser devido à ligação irreversível de 

incrustantes à membrana ou à compactação da membrana, não pode ser revertido e, em última 
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instância, determinará a vida útil da membrana. De notar que alguns investigadores classificam todo o 

fouling não reversível por uma lavagem com água como irreversível. [184] [12]. 

 

2.3.7. Estratégias para Aumentar o Fluxo  

Para a Ultrafiltração ou Microfiltração serem considerados métodos de clarificação eficazes, 

fluxos elevados devem ser mantidos [63]. A pressão transmembranar (∆𝑃) é um dos fatores que 

influenciam o fluxo de permeado durante a Ultrafiltração e Microfiltração. O fluxo de permeado 

aumenta com o ∆P, mas também diminui com a crescente resistência da membrana [64] sendo a 

relação entre o fluxo de permeado e o ∆𝑃 linear apenas quando a alimentação é de água pura [65]. A 

pressões mais elevadas, o fluxo torna-se independente da pressão, encontrando-se o sistema numa 

região controlada pela transferência de massa, onde a camada de polarização alcança uma 

concentração limite (Figura 9) [47]. 

Para um fluxo ótimo, é escolhida normalmente uma ∆𝑃 no ponto em que os níveis de fluxo começam 

a estabilizar [2]. Vários fatores, como a velocidade tangencial, o regime de fluxo, o perfil geométrico 

do módulo de membrana, a viscosidade do fluido e difusividade dos componentes afetam essa 

transferência de massa.  

 

Figura 9. Relação entre fluxo e parâmetros operacionais durante a filtração com membranas, indicando as áreas 

de controlo pela pressão e por transferência de massa. [150] 

 
As estratégias para aumentar o fluxo focam-se, desta forma, em eliminar ou suavizar as principais 

causas da sua diminuição, isto é, a polarização por concentração e o fouling. [2] Há muitas maneiras 

de despolarizar uma membrana, mas o fluxo tangencial é, de longe, o mais difundido. Assim, devido à 

importância do passo de transferência de massa, a filtração dead-end é muito rara. 

O fouling de um determinado sumo, por sua vez, depende fortemente da maturação e das variedades 

de frutos utilizados e do método de extração do sumo. A estrutura e o comportamento interativo de 

vários tipos de componentes, incluindo a pectina, componentes fenólicos, proteínas e fibras controlam 

a capacidade de filtração. [66]  

Sendo a pectina implicada como a maior causa de fouling das membranas ao processar sumos de 

fruta, um dos pré-tratamentos aplicados consiste no tratamento com enzimas pécticas. [2] No entanto, 

mesmo após a despectinização, verificou-se que a pectina se manteve como uma das principais 
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causas de fouling. O depósito formado numa membrana de 25 kDa após Ultrafiltração de sumo de 

maracujá despectinizado consistiu em 34,6% de pectina, 21,6% de sacarose, 20,4% de glucose, 

10,8% de frutose, 3,5% de celulose, 1,5% de hemicelulose e 1,2% de ácido cítrico numa base seca. 

[67]  

Outras etapas de processamento além da despectinização podem influenciar o fluxo de sumos 

filtrados por membranas. A remoção da matéria suspensa de um sumo irá geralmente melhorar o 

fluxo e permitir a obtenção de fatores de concentração superiores. A Tabela 6 resume a influência de 

alguns desses tratamentos no fluxo. [2] 

 

Tabela 6. Efeito de pré-tratamentos de sumos de fruta no fluxo durante a clarificação por filtração com 

membranas. 

Pré-tratamento Observações  

Despectinização 

[68] 

Sumo de maçã foi filtrado através de uma membrana de fibra oca de 

100 kDa após despectinização. A despectinização do sumo 

proporcionou um fluxo maior e fatores de concentração mais 

elevados. Verificou-se ainda que a filtração de sumo com pectina 

exigiu 2 a 3 vezes mais tempo para limpeza da membrana. 

 

Centrifugação/ 
Filtração a Vácuo  

[33] 

Sumo de maçã despectinizado foi centrifugado a 4000g ou filtrado a 

vácuo antes de ser filtrado por Ultrafiltração com membranas de placa 

e quadro de 20kDa e 50 kDa; O fluxo foi 2-30 L/m2h maior nos sumos 

tratados. 

 

Pré-filtração por Vácuo 

[69] 

O sumo de maçã foi submetido a filtração a vácuo usando terra de 

diatomácea com poros de 15 μm antes da filtração com membranas 

de fibras ocas de polipropileno de 0,2 μm; O sumo filtrado a vácuo 

teve um fluxo de 100-110 L/m2h em comparação com 70-80 L/m2h 

para o sumo não tratado. 

 

 

Vários estudos examinaram os efeitos da temperatura, da velocidade de fluxo tangencial e da 

pressão transmembranar na Ultrafiltração e Microfiltração de vários sumos (Tabela 7). As condições 

ideais encontradas em cada um dos estudos dependeram do sumo processado, do equipamento e do 

procedimento. 

Domieret al. [70] examinou a Microfiltração de uma solução de açúcar de cana com uma membrana 

cerâmica de 1,4 μm e observou que o fluxo foi menor com um início abrupto (<3 min) em oposição a 

um procedimento gradual (> 15min). Fukumoto et al. [71] observaram um efeito semelhante na 

filtração de sumo de maçã despectinizado com uma membrana cerâmica de 0,2 μm.  

 
Tabela 7. Parâmetros operacionais ótimos relatados durante a clarificação de vários sumos de fruta por filtração 

com membranas. 

  Parâmetros Ótimos 

Sumo Membrana ∆𝑷 (kPa) 𝐯𝐓 (𝐦/𝐬) 
Temperatura 

(ºC) 

Maçã 

[32] 
Fibra oca de polissulfona: 50 kDa 140  - 50 
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  Parâmetros Ótimos 

Sumo Membrana ∆𝑷 (kPa) 𝐯𝐓 (𝐦/𝐬) 
Temperatura 

(ºC) 

Maçã 

[72] 

Tubular-inorgânica: 
cerâmica 0,2 µm, 2.8 mm d.i., 

carbono 0,2 µm, 6 mm d.i. 
350  4,5 45 

Maçã [73] 
Tubular inorgânica: 

cerâmica 0,2 µm 
600  14,6 50 

Pêra [26] 
Fibra oca de polissulfona: 10, 30 e 

50 kDa 
157  0,15 50 

Laranja e 
Limão [29] 

Tubular-inorgânica: 
cerâmica 0,5-0,8 µm 

200  8-9 40 

Tubular polimérica: 
PVDF 15 e 80 kDa 

290  8-9 40 

Tangerina 

[30] 
Placa e Quadro 194  3,5 25 

Ananás 

[50] 

Tubular de PES: 0,3 um 100  6 25  

Tubular cerâmica: 0,01 um 200 4,17  40  

 Fibra oca de polissulfona: 0,2 um 70  3,4 20±2  

Laranja 

[50] 
Tubular cerâmica: 0,2 µm 400  7 20  

 d.i.- diâmetro interno 

 

2.3.8. Limpeza das Membranas 

O processo de limpeza deve ser otimizado de forma a minimizar os efeitos adversos dos 

agentes de limpeza no tempo de vida da membrana, reduzir o custo de compra de químicos de 

limpeza, os volumes de água consumidos, a água residual produzida e a disrupção das operações 

normais de fabrico. [2] Podem distinguir-se três métodos de limpeza: 

 Métodos de limpeza hidráulica que incluem o backflushing. O backflushing é um método in situ de 

limpeza da membrana em que ocorre a reversão periódica do fluxo transmembranar. Desta 

forma, os perfis de polarização da concentração estacionários são perturbados e a camada de 

fouling removida do interior e da superfície da membrana. O meio de refluxo pode ser o 

permeado, outro líquido ou gás, mas se o fluxo de permeado for utilizado, isso resulta numa 

perda de permeado contra um aumento de fluxo; 

 Limpeza mecânica que só pode ser aplicada em sistemas tubulares usando bolas de esponja 

sobredimensionadas; 

 Limpeza química; 

A limpeza eficaz após o processamento é importante para reduzir o fouling na superfície da 

membrana. Assim, o fluxo pode ser restaurado e a vida e performance da membrana podem ser 

maximizadas. A limpeza química considera-se como o método de limpeza mais importante para a 

redução do fouling. Uma ampla variedade de combinações de agentes de limpeza ácidos/alcalinos e 

detergentes/desinfetantes pode ser aplicada para remover o sumo acumulado nos sistemas de 

membrana.[43] Algumas classes importantes de químicos utilizados são os ácidos (fortes como o 

H2PO4 ou fracos como o ácido cítrico), bases (NaOH), detergentes (alcalinos, não iónicos), enzimas, 

agentes complexantes (EDTA) e desinfetantes (H2O2 e NaOCl). 



22 
 

A identificação do detergente apropriado e sua concentração adequada para cada aplicação 

específica é normalmente realizada pelos fabricantes das membranas. Para o processamento de 

sumo, a limpeza envolve inicialmente a lavagem do sistema de membranas com água e, em seguida, 

a utilização de detergentes alcalinos e soluções de hipoclorito às temperaturas recomendadas (40ºC-

60ºC). Por exemplo, uma unidade de membranas usada para filtração de sumo de maçã pode ser 

limpa com CIP a 50ºC usando uma solução 0,1%-0,5% de detergente alcalino (pH 10-11) com 100-

1000 ppm de cloro livre, sendo as velocidades específicas para o tipo de membrana. [71]  

Após uma limpeza com água, o ciclo de limpeza pode ser repetido. Para a maioria dos sistemas de 

membrana comerciais, as instruções de limpeza fornecidas pelos fabricantes de membranas devem 

ser seguidas. O protocolo de limpeza inclui tipo de produtos químicos, tempo de exposição e 

temperatura. Em geral, as membranas PVDF podem suportar taxas mais elevadas de cloro do que as 

membranas de acetato de celulose ou polietersulfona. É importante monitorizar a força de sanitização 

e garantir o contato com todas as áreas do sistema de membranas.  
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Membranas 

Os dois módulos de membranas de fibras ocas de polissulfona GE Healthcare Xampler 

utilizados foram respetivamente um módulo de Ultrafiltração com um cut-off de 750 kDa, modelo 

UFP-750-E-3MA e um módulo de Microfiltração com um tamanho de poro de 0,45 μm, modelo CFP-

4-E-3MA (Figura 10). 

 

Figura 10. Módulos de membranas de fibras ocas Xampler disponíveis comercialmente para uso no sistema 

Quixstand Benchtop. 

Os módulos de membranas de fibras ocas são ambos compostos por 13 fibras ocas com 1 mm de 

diâmetro interno, apresentando o módulo uma área total nominal de filtração de 110 cm2 e um 

comprimento nominal de 30 cm. Conhecendo o diâmetro interno das fibras, calculou-se a área da 

secção de cada fibra, obtendo-se um valor de 0,79 mm2 para ambas as membranas. A área 

superficial total corrigida obtida foi de 108 cm2 após uma medição do comprimento efetivo de ambas 

as membranas de 26,4 cm. 

 

3.2. Método de Preparação dos Sumos 

As amostras de sumo foram preparadas diluindo concentrado de laranja e de ananás, 

fornecido pela empresa SUMOL+COMPAL, até um Brix de respetivamente 11,5º e de 12,8º. Os 

sumos foram inicialmente diluídos segundo uma proporção de 1:6 para o sumo de laranja e de 1:5 

para o sumo de ananás, efetuando-se a adição de água desionizada até serem atingidos os Brix 

pretendidos caso necessário. 

A pasteurização do sumo, quando referida, efetuou-se num banho de água Julabo F18 a 75ºC 

durante 15 minutos, sendo o tempo contabilizado a partir do momento de estabilização da 

temperatura. 

A pré-centrifugação do sumo realizada nos ensaios de filtração tangencial, quando referida, efetuou-

se numa centrífuga Sorvall RC6 a 4000g durante 10 minutos, com um rotor SLC-3000, à temperatura 

ambiente. 
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A preparação do sumo de laranja com 8% de etanol consistiu na mistura de etanol 96% com sumo 

previamente diluído, corrigindo-se o Brix até um valor de 11,5º. 

A água desionizada utilizada na preparação dos sumos foi obtida de um sistema Milli-Q (Millipore, 

Bedford, MA, USA). 

 

3.3. Procedimento de Filtração Tangencial 

3.3.1. Calibração da Bomba 

A calibração das bombas utilizadas nos ensaios de filtração tangencial em modo batch e de 

recirculação, respetivamente uma bomba peristáltica (Masterflex L/S, modelo 77200-50 da Cole-

Parmer) e uma bomba de carretos (MC-Z, Ismatec) realizou-se com recirculação total da alimentação, 

sem permeação. A calibração das bombas foi realizada para cada pressão transmembranar (∆P) 

utilizada experimentalmente. As rectas de calibração (Anexo 7.2) permitiram correlacionar a posição 

da bomba com a velocidade tangencial do fluido (𝑣𝑇) para cada pressão transmembranar. A 

velocidade tangencial obteve-se pela relação 𝑄 = 𝑣𝑇 × 𝐴 após a medição do caudal de 

alimentação (𝑄), a pressão transmembranar constante sendo 𝐴 a área de secção recta total das 

fibras. A medição dos caudais foi efetuada manualmente pela medição do volume de alimentação 

numa proveta num dado intervalo de tempo. A calibração das bombas foi realizada com água 

desionizada obtida de um sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA) à temperatura ambiente 

(≈25ºC). 

 

3.3.2. Determinação da Permeabilidade das Membranas 

O coeficiente de permeabilidade da água (𝐿𝑝) pode ser obtido como o declive da curva do 

gráfico dos fluxos volumétricos de água (𝐽𝑣) obtidos às diferentes pressões transmembranares (∆𝑃) 

aplicadas. Isto acontece uma vez que a diferença de pressão osmótica entre a alimentação e o 

permeado é zero, existindo uma relação linear entre a pressão hidrodinâmica ∆𝑃 e o fluxo volumétrico 

de água 𝐽𝑣 (Equação 6). 

𝐽𝑣  = 𝐿𝑝∆𝑃   (Eq. 6) 

Desta forma, a determinação da permeabilidade hidráulica das membranas efetuou-se pela medição 

do fluxo de água em condições fixas de temperatura (≈25ºC) e velocidade tangencial (1 m/s) a 

diferentes valores de pressão transmembranar (∆𝑃). A determinação da permeabilidade foi realizada 

em modo de concentração, ou seja, sem recirculação do permeado.  

 

3.3.3. Ensaios de Filtração Tangencial 

Os ensaios de filtração tangencial foram realizados num sistema de bancada QuixStandTM 

da GE Healthcare com um encaixe para um módulo de fibras ocas GE Healthcare Xampler (Figura 

11). Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente de aproximadamente 25ºC e a uma 

velocidade tangencial de recirculação de 1 𝑚/𝑠. 
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Figura 11. Aparelho (a) e diagrama de fluxo do sistema (b) utilizados nos ensaios de Filtração Tangencial com 

membranas de Ultrafiltração e Microfiltração de 110 cm2 (Secção 3.1). 1- Reservatório de alimentação (1000 mL 

de amostra); 2- Anexo permanente do reservatório; 3- Encaixe da bomba; 4- Controlo da bomba; 5-Entrada da 

bomba; 6- Saída da bomba;7- Manómetro de entrada; 8,12- Saída do permeado; 9- Coletor inferior; 10- Conexão 

sanitária; 11- Módulo Xampler; 13- Haste de suporte; 14- Manómetro de saída; 15- Retido; 16- Válvula de 

contrapressão; 17- tampa do reservatório, junta e braçadeira. 

A pressão transmembranar (∆𝑃) foi controlada pela válvula de contrapressão e calculada como ∆𝑃 =

(𝑃𝑖𝑛 + 𝑃𝑜𝑢𝑡)

2
, uma vez que se considerou a pressão do permeado como desprezável (Equação 2). 

Os ensaios foram realizados em dois modos distintos: modo de concentração (batch) e modo de 

recirculação total. 

Nos ensaios realizados em modo de concentração foi utilizado um volume inicial de sumo de 350 mL 

e o sistema foi operado a uma pressão transmembranar de 7,5 psig até ser atingido um Factor 

Volumétrico de Concentração (FVC) de aproximadamente 5 unidades.  

As experiências em modo de batch tiveram por objectivo a análise do fluxo de permeado do processo 

de Microfiltração e Ultrafiltração e do seu efeito no conteúdo de brix, pH, viscosidade, sólidos totais, 

açúcares redutores e sólidos suspensos do sumo. 

Nos ensaios em modo de recirculação foi utilizado um volume de sumo de 950 mL, sendo que o 

permeado foi continuamente recirculado ao tanque de alimentação para garantir um estado 

estacionário do volume e composição da alimentação.   
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Os ensaios experimentais em modo de recirculação foram dedicados à investigação do efeito da 

pressão transmembranar no desempenho do fluxo do sistema e à determinação das condições de 

pressão transmembranar ótimas para o processo de clarificação.  

Para os ensaios em modo batch foi utilizada uma bomba peristáltica enquanto para os ensaios com 

recirculação a bomba do sistema foi trocada por uma bomba de carretos. 

No final de cada ensaio em modo de concentração foram recolhidas as amostras finais de permeado 

e de concentrado para posterior caracterização. Devido à dificuldade de recolha do concentrado os 

resultados não deverão ser considerados fidedignos ou representativos.  

 

3.3.4. Limpeza das Membranas 

A regeneração das membranas decorreu segundo os passos descritos: 

1º passo - Após cada ensaio de filtração tangencial, a membrana foi lavada com água obtida de um 

sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA). Como recomendado pelo fabricante, a velocidade 

tangencial de alimentação de água correspondeu a 1,5 vezes a velocidade tangencial do processo. 

Este passo permitiu eliminar o fouling reversível e a camada de polarização. Quando o pH do 

permeado atingiu um valor de aproximadamente 6,5, determinou-se a permeabilidade hidráulica da 

membrana para efeitos de análise das resistências. 

2º passo - Após a lavagem da membrana procedeu-se a um processo de limpeza com uma solução 

de NaOH 0,5 M (Fisher Scientific UK) durante 30 minutos seguida de uma lavagem com água 

desionizada até se obter um valor de pH de 6,5. 

3º passo- Após se atingir um pH de aproximadamente 6,5 o fluxo de água foi medido de forma a se 

verificar a eficácia da limpeza (Equação 7). Quando necessário, o procedimento de limpeza foi 

repetido até a permeabilidade hidrodinâmica da membrana limpa ser semelhante à da membrana 

original (95%-100%). 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (%) =  (
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑝ó𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  ×  100 (Eq. 7) 

Os ciclos de lavagem com NaOH foram conjugados com ciclos de lavagem com HCl 0,01M quando 

se verificou uma maior dificuldade na recuperação do fluxo. 

Após o procedimento de limpeza descrito as membranas foram lavadas com uma solução de 

armazenamento de isopropanol 10% (Propan-2-ol Fisher Scientific UK) durante 30 minutos. 

 

3.3.5. Análise das Resistências 

 A diminuição do fluxo de permeado foi analisada pelo modelo de resistências em série. A 

resistência total (𝑅𝑡) é composta por quatro resistências (Equação 8): 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑐𝑝 + 𝑅𝑓,𝑟𝑒𝑣 + 𝑅𝑓,𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣  (Eq. 8) 

onde 𝑅𝑚 corresponde à resistência intrínseca da membrana; 𝑅𝑐𝑝 à resistência da camada de 

polarização e 𝑅𝑓 à resistência de fouling. A resistência de fouling foi dividida em resistência de fouling 

reversível (𝑅𝑓,𝑟𝑒𝑣) e irreversível (𝑅𝑓,𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣). 
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Experimentalmente as resistências definidas na Equação 8 podem ser determinadas pelos valores de 

permeabilidades determinados após os passos de limpeza descritos na Secção 3.3.4.  

Em particular, a resistência intrínseca da membrana 𝑅𝑚 foi calculada como 𝑅𝑚=
1

µ𝑤.𝐿𝑝
0   , medindo a 

permeabilidade hidráulica das membranas limpas, sendo µ𝑤 a viscosidade da água e Lp
0 ==

J𝑤
0

∆P 
  a 

permeabilidade hidráulica da membrana limpa. A resistência total 𝑅𝑡 foi calculada pela equação 

𝑅𝑡=
1

µ𝑠.𝐿𝑝
1  onde Lp

1 =
J𝑠
1

∆P 
 corresponde à permeabilidade da membrana após o tratamento com o sumo e 

µ𝑠 corresponde à viscosidade do sumo. 

Considerou-se que através da limpeza da membrana com água ocorria a remoção das resistências 

𝑅𝑐𝑝 e 𝑅𝑓,𝑟𝑒𝑣. Desta forma, a resistência de fouling irreversível pode ser determinada medindo a 

permeabilidade hidráulica após o 1º passo de limpeza, uma vez que a equação 8 fica reduzida a 

𝑅𝑚 + 𝑅𝑓,𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 = 
1

µ𝑤.𝐿𝑝
2   onde Lp

2 ==
J𝑤
2

∆P 
  corresponde à  permeabilidade medida após o tratamento com 

água. 

Uma vez que não se verifica uma diminuição inicial de fluxo acentuada, analisando o declive das 

curvas experimentais de diminuição de fluxo com o tempo, nos ensaios de filtração tangencial em 

modo batch da Secção 4.2.2.1, considerou-se que a camada de polarização se formou quase 

instantaneamente. Desta forma, o fluxo correspondente a um tempo 0 corresponderá ao fluxo para o 

qual se tem 𝐽′0 =
∆𝑃

µ𝑤(𝑅𝑚+𝑅𝑐𝑝)
, tornando possível a determinação da resistência da camada de 

polarização, 𝑅𝑐𝑝.  

Desta forma, obtendo a curva de fluxos em função dos FVC é possível estimar o valor de fluxo para 

 𝐽′0 como a intersecção na origem. 

O cálculo do FVC para cada instante é dado pela Equação 9. 

𝐹𝑉𝐶𝑁 =
𝑉𝑓,0

𝑉𝑓,0−∑ 𝑉𝑝,𝑖
𝑁
𝑖=1

   (Eq. 9) 

Onde 𝑉𝑓,0 corresponde ao volume de alimentação no momento inicial da filtração, ou seja ao volume 

inicial de sumo a filtrar. 

Por sua vez, a estimativa de volume de permeado para cada instante (𝑉𝑝,𝑖) é dada pela Equação 10, 

com exceção do primeiro volume de permeado recolhido (𝑉𝑝,1) para o qual se considera o volume 

recolhido até à medição do primeiro fluxo. 

𝑉𝑝,𝑖 = (
𝐽𝑖+𝐽𝑖−1

2
) ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) ∗ 𝐴   (Eq. 10) 

A resistência  𝑅𝑓,𝑟𝑒𝑣 foi determinada, por sua vez, por diferença após determinadas todas as outras 

resistências. 
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3.4. Métodos de Caracterização dos Sumos 

As amostras de sumo foram caracterizadas consoante os métodos descritos nesta secção. 

Previamente à sua caracterização, as amostras foram armazenadas a uma temperatura de 4ºC. 

 

3.4.1. Brix 

O conteúdo em sólidos totais solúveis (TSS) foi determinado em ºBrix diretamente com um 

refratómetro Refracto 30 PX/30GS Mettler Toledo, tendo sido a calibração do refratómetro realizada 

com água desionizada. 

 

3.4.2. pH e Viscosidade 

Os valores de pH foram medidos num eléctrodo de pH Mettler Toledo. A medição das 

viscosidades foi realizada num viscosímetro Brookfield DV-II+ Pro com um spindle CPE-40 a uma 

velocidade de 30 rpm, tendo sido a calibração do viscosímetro realizada com água desionizada. As 

amostras foram centrifugadas previamente à medição da sua viscosidade durante 10 minutos a 

6000g numa microcentrífuga Hermle Z 233 M-2 de forma a evitar a interferência de partículas 

suspensas na leitura.  

3.4.3. Sólidos Totais  

Os sólidos totais nas diferentes amostras de sumo foram calculados por determinação de 

pesos secos. Caricas de alumínio foram colocadas numa estufa Memmert a aproximadamente 60 ºC. 

Após 2 horas, as caricas foram retiradas e mantidas numa caixa com sílica gel até arrefecerem. A 

massa da carica de alumínio seca foi então determinada numa balança analítica Mettler Toledo 

XS105. Seguidamente colocaram-se caricas com 2 mL de amostra na estufa overnight. Após o seu 

arrefecimento durante 2 horas a massa da carica de alumínio com o resíduo seco foi determinada 

pela equação 11. 

   𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (
𝑔 

𝐿
) =

(𝐴−𝐵)

𝑚𝐿 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
  (Eq. 11) 

𝐴 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜 +  𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜, 𝑚𝑔 

𝐵 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜, 𝑚𝑔 

 

3.4.4. Açúcares Redutores 

Inicialmente, procedeu-se à mistura de 0,5 ml do reagente de DNS com 0,5 ml de amostra 

diluída 1:50 ou 1:60 em tubos de ensaio, respetivamente para o sumo de laranja e para o sumo de 

ananás. Os tubos foram mergulhados num banho seco Labnet AccuBlock™ Digital Dry Bath a 100ºC 

durante 5 minutos. Após este passo, arrefeceu-se a mistura e foram adicionados 5 ml de água 

destilada. A absorvância da solução final foi lida ao comprimento de onda de 540nm, contra um 

branco de água destilada que sofreu o mesmo tratamento, num espectrofotómetro T80 UV/VIS 

Spectrophotometer - PG Instruments Ltd. Os açúcares redutores foram determinados segundo a 
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curva de calibração, para soluções padrão de glucose com concentrações entre 100 e 1000 mg/L, 

dada pela Equação 12. 

𝐴𝑏𝑠540𝑛𝑚 = 0,5585𝑚(
𝑚𝑔

𝑚𝐿
) − 0,0173   (Eq. 12) 

 

3.4.5. Espectro de Absorção no UV e no Visível 

A obtenção do espectro de absorção do sumo no UV e no visível foi realizado num 

espectrofotómetro HITACHI U-2000, pelo varrimento num intervalo de comprimentos de onda de 

800nm a 190nm a uma velocidade de 200 nm/min ocorrendo a troca de lâmpada a 340nm do visível 

para o UV. A linha de base foi determinada para água desionizada e a diluição das amostras utilizada 

foi de 1:1000. 

3.4.6. Sólidos Suspensos 

Os sólidos suspensos foram determinados pela equação 13 de acordo com o método de 

sinking pulp [74] centrifugando 15 mL de uma amostra de sumo num tubo de ensaio cónico graduado 

a 1000g durante 10 minutos numa centrífuga Eppendorf 5702R. 

% (
𝑣

𝑣
) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100  (Eq. 13) 

 

3.5. Blend dos Sumos 

O blend dos sumos consistiu na mistura do permeado e concentrado obtidos nos ensaios de 

filtração tangencial dos sumos pré-centrifugados. A percentagem (%) de blend definiu-se como a 

percentagem de concentrado na mistura. 

3.6. Provas Sensoriais 

A avaliação sensorial das amostras de sumo decorreu nas instalações do Instituto Superior 

Técnico, tendo sido realizadas duas sessões entre as 10h e as 12h da manhã, em dias distintos para 

o sumo de laranja e para o sumo de ananás. Foram fornecidas duas amostras por provador, 

correspondentes ao sumo original e ao respetivo permeado, assim como água potável para limpar o 

paladar entre a prova das amostras. As amostras de 30 mL foram apresentadas aos provadores em 

copos de plástico transparentes numerados, à temperatura de consumo de 4ºC.  

O painel de provadores consistiu em 15 provadores com idades compreendidas entre os 22 e os 34 

anos, com formação académica superior. Na prova do sumo de laranja os participantes dividiram-se 

em 11 mulheres e 4 homens, sendo que na prova do sumo de ananás participaram 10 mulheres e 5 

homens. 

O painel de provadores não treinado foi questionado relativamente à intensidade das características 

sensoriais do sumo (aroma, cor, sabor) através de uma escala de 5 classificações, entre “muito fraco” 

e “muito forte” assim como em relação à aceitação do mesmo numa escala hedónica. Os provadores 

foram ainda questionados relativamente à intenção de compra de cada uma das amostras (Anexo 

7.4). 
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Os resultados relativos às características sensoriais dos sumos permitiram traçar um perfil sensorial 

comparativo do sumo original com os respetivos permeados enquanto os resultados relativos à 

intenção de compra e à aceitação dos produtos foram analisados consoante a percentagem de 

respostas. A aceitação do produto foi determinada segundo a equação 14 para uma escala de 5 

classificações entre “Não gosto” a “Gosto extremamente”. A intenção de compra por sua vez, dividiu-

se numa escala de 4 classificações e determinou-se pela equação 15. 𝑁 corresponde à amostra de 

provadores e 𝑛 ao número de provadores que selecionou o respetivo parâmetro.  

   

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎çã𝑜(%) =
𝑛 Gosto muito+𝑛 𝐺𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁
 (Eq. 14) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎(%) =
𝑛𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑖𝑚+𝑛𝑆𝑖𝑚

𝑁
  (Eq. 15) 

As amostras apresentadas na prova sensorial foram pasteurizadas e armazenadas em frascos 

esterilizados. A preparação e filtração dos sumos foi realizada nas 48h anteriores à realização da 

prova. Os permeados utilizados nas provas sensoriais foram obtidos por Microfiltração a 7,5 psig 

após uma pré-centrifugação a 4000g durante 10 minutos. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

A apresentação dos resultados foi dividida segundo o tipo de sumo estudado, designadamente 

sumo de laranja e sumo de ananás. Inicialmente foi realizado um estudo de Ultrafiltração e 

Microfiltração do sumo de laranja, do seu efeito no fouling das membranas e na qualidade do sumo. 

Foram ainda investigados os efeitos da concentração de etanol e de um pré-tratamento de 

centrifugação no desempenho do sistema ao nível dos fluxos de filtração. O estudo relativo ao sumo 

de ananás, por sua vez, limitou-se ao estudo do efeito da Microfiltração tangencial na qualidade do 

sumo. Em último lugar, realizou-se uma análise sensorial a cada um dos sumos e dos permeados 

obtidos com o objetivo de determinar o seu potencial comercial e a alteração das características 

sensoriais provocadas pelo processo de filtração tangencial. 

 

4.1. Determinação da Permeabilidade das Membranas 

Previamente à realização da filtração tangencial por Microfiltração e Ultrafiltração foram 

determinadas as permeabilidades hidráulicas das membranas limpas com um tamanho de poro de 

respetivamente 0,45 µm e com um cut-off de 750 kDa. Apresentam-se na Tabela 8 as 

permeabilidades hidráulicas determinadas (Anexo 7.3). 

 

Tabela 8. Permeabilidades hidráulicas (𝐿𝑝) determinadas para as membranas de Ultrafiltração e Microfiltração 

usadas no processo de filtração tangencial. 

Tipo de membrana Lp (L/(h.m2.psig)) 

Ultrafiltração (750 kDa) 48 

Microfiltração (0,45 µm) 285 

     
Tem-se como valores de referência [75] para as membranas utilizadas os valores de 54 L/(h.m2.psig) 

para o módulo de  Ultrafiltração e de 75 L/(h.m2.psig) para o módulo de Microfiltração. A menor 

permeabilidade medida para a membrana de Ultrafiltração face ao valor de referência pode ser 

explicado por algum fouling irreversível causado durante a sua última utilização, que não terá sido 

eliminado após a limpeza química. A maior permeabilidade da membrana de Microfiltração 

relativamente à referência, por sua vez, pode ser atribuída ao seu armazenamento numa solução de 

isopropanol, uma vez que segundo o fornecedor (Anexo 7.1), as membranas de polissulfona (PS) 

dilatam quando expostas a álcoois. Embora reversível, esse inchaço poderá ter alterado as 

características de rejeição das membranas de PS.  
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4.2. Estudos de Filtração de Sumo de laranja 

4.2.1. Caracterização do Sumo de Laranja 

Inicialmente, foi realizada uma caracterização do sumo de laranja a filtrar. A diluição do sumo 

foi realizada de modo a obter um conteúdo de sólidos solúveis totais correspondente a 11,5ºBrix 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Sumo de laranja com um Brix de 11,5º e respetivo concentrado a partir do qual foi diluído. 

 

Figura 13. Sumo de laranja após 2 dias de sedimentação. 

O sumo apresentou um sedimento visível após 2 dias como se verifica na Figura 13. A 

caracterização consistiu na determinação do pH, sólidos totais, sólidos suspensos, açúcares 

redutores e viscosidade do sumo (Tabela 9) e na determinação da sua curva de absorção no UV e no 

visível (Figura 14). 

 

Tabela 9. Propriedades físico-químicas do sumo de laranja. Os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e 

viscosidade foram analisados em duplicado e os parâmetros de sólidos totais em triplicado. 

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais (g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 11,5±0,1 3,8±0,0 115,6±2,1 8,3 46,8 ±1,4 1,7±0,2 
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Figura 14.Curva de absorção no UV e no visível do sumo original após uma diluição de 1:1000. 

O sumo de laranja apresenta um pH ácido compreendido entre os valores característicos de 3,3 a 4,2 

[76]. 

O valor de sólidos totais compreende os sólidos solúveis e os sólidos suspensos presentes no sumo. 

Os sólidos suspensos correspondem aos sólidos a remover durante a filtração. O valor de sólidos 

suspensos obtido para o sumo de laranja encontra-se de acordo com a determinação de Hernandez 

et al. [35], que obteve um valor de 8% de sólidos suspensos para um sumo de laranja com 10ºBrix 

pelo método de pulp sinking. 

Os açúcares redutores presentes no sumo de laranja consistem essencialmente em glucose e 

frutose. As concentrações absolutas destes açúcares no sumo de laranja são tipicamente 20-40 g/L 

de frutose e glucose[1]. Capannelli et al. [28] obteve para sumo de laranja valores de 27 g/L para a 

glucose e de 28 g/L para a frutose. Desta forma, os valores obtidos para o sumo de laranja 

encontram-se de acordo com os valores da literatura.  

Pela determinação da curva de absorção no UV e no visível (Figura 14) verificou-se que esta apenas 

era significativa para o UV. A curva obtida mostrou uma tendência semelhante à obtida pelos 

laboratórios Krueger Food Laboratories para o sumo de laranja alcoólico. A absorção aos 

comprimentos de onda de 325nm, 280nm e 245nm indicam respetivamente a presença de polifenóis, 

flavonóides e ácido ascórbico (Vitamina C). Os comprimentos de onda de 456nm, 443nm e 425nm 

indicam por sua vez o nível de carotenóides. [77] Foi ainda descrita uma elevada absorvância a 200 

nm para os açúcares glucose, frutose e sacarose [78] e entre 190 e 230 nm para ácidos orgânicos. 

[79] Na presente análise verificou-se uma absorção elevada aos comprimentos de onda 200nm, 

245nm, 280nm e 325nm, o que pode indicar a presença dos compostos referidos. 
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4.2.2. Microfiltração e Ultrafiltração Tangencial em Modo de Concentração 

4.2.2.1. Análise do Fluxo de Permeado 

Os resultados de filtração tangencial em modo de concentração mostraram que o fluxo de 

permeado diminuiu gradualmente com o tempo de operação até atingir um estado pseudo-

estacionário, verificando-se simultaneamente um aumento do fator volumétrico de concentração 

(Figura 15 e Figura 16). O fluxo de permeado inicial diminuiu até um valor de cerca de 32 L.m-2.h-1 e 

de 30 L.m-2.h-1 respetivamente para a Ultrafiltração e Microfiltração, correspondendo a um valor de 

FVC final de aproximadamente 5. 

Seria esperada uma diminuição muito acentuada do fluxo no início da filtração normalmente atribuída 

à adsorção de espécies coloidais e à formação da camada de polarização por concentração. De 

referir que o ponto zero corresponde ao momento a partir do qual se ligou a bomba. Desta forma, a 

medição imediata dos fluxos foi impossibilitada dada a necessidade inicial de estabilização manual da 

pressão. Assim, considerou-se que a diminuição acentuada referida, resultado da formação da 

camada de polarização por concentração, tenha ocorrido nos primeiros instantes em que não ocorreu 

o acompanhamento dos fluxos de filtração.  

A diminuição gradual do fluxo nos primeiros 15-20 minutos verificada é normalmente atribuída ao 

fouling devido ao bloqueio de poros e à deposição de uma camada de gel formada por celulose, 

hemiceluloses e compostos de alto peso molecular (polissacarídeos, proteínas, materiais coloidais, 

etc.) presentes no sumo. Estes solutos depositam-se na superfície de uma membrana dinâmica 

secundária à medida que a filtração continua, aumentando a resistência total da membrana. Neste 

ponto, considera-se normalmente o efeito do fouling sobreposto ao da polarização por concentração, 

que muitas vezes assume-se permanecer constante ao longo do tempo[9].  

 

Figura 15. Ultrafiltração de sumo de laranja de acordo com um modo de concentração batch. Evolução do fluxo 

de permeado e do FVC com o tempo de operação Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s 

(Q=40 L/h); T = 25 ºC. 
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Figura 16. Microfiltração de sumo de laranja de acordo com um modo de concentração batch. Evolução do fluxo 

de permeado e do FVC com o tempo de operação Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s 

(Q=40 L/h); T = 25 ºC. 

A semelhança dos perfis de fluxo (Figura 17 e Figura 18) obtidos por Microfiltração e Ultrafiltração de 

sumo de laranja pode ser explicada pela formação de um depósito que atua como meio de separação 

suportado pela membrana. Estes resultados encontram-se de acordo com os resultados obtidos por 

Canpannelli et al.[29], que demonstrou por microscopia eletrónica de varrimento a existência de um 

depósito fibroso dinâmico na superfície de todas as membranas para a filtração tangencial de sumo 

de laranja. Os valores de fluxos obtidos encontram-se ainda de acordo com os valores de fluxo 

determinados entre 10 e 60 L.m-2.h-1 para filtração tangencial de sumo de laranja com fibras ocas de 

polissulfona em intervalos de velocidade de 0,5-12 m/s  e de pressão transmembranar de 7,3-58 psig 

(50-400 kPa). [29] 

 

Figura 17. Clarificação de sumo de laranja com um módulo de fibras ocas de Ultrafiltração (UF) e de 

Microfiltração (MF). Evolução do fluxo de permeado ao longo do tempo. Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig 

(52 kPa) ; 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 
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Figura 18. Clarificação de sumo de laranja com um módulo de fibras ocas de Ultrafiltração (UF)  e de 

Microfiltração (MF). Evolução do fator volumétrico de concentração. Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 

kPa); 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 

 

4.2.2.2. Influência da Filtração Tangencial na Qualidade do Sumo de Laranja  

É importante determinar qual a influência da filtração tangencial na qualidade do sumo, dada 

a relevância de satisfazer os parâmetros necessários à sua comercialização. O permeado resultante 

da filtração tangencial com membranas apresenta-se como um líquido transparente com coloração 

âmbar. O concentrado obtido, por sua vez, apresenta uma cor mais intensa do que o sumo original e 

uma aparência mais consistente (Figura 19 e 20). 

 

 

Figura 19. Amostra do sumo original (S), amostra do concentrado final obtido (C), primeira amostra retirada de 

permeado (1) e permeado final obtido (F) por Ultrafiltração (a) e Microfiltração (b). 
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Figura 20. Amostra do sumo original (S), amostra do concentrado final obtido (C) e primeira amostra retirada de 

permeado (1) por Ultrafiltração (a) e Microfiltração (b). 

A caracterização do sumo de laranja e das amostras de permeado e concentrado resultantes da 

Ultrafiltração e Microfiltração apresentam-se, respetivamente, na Tabela 10 e na Tabela 11. 

Tabela 10. Propriedades físico-químicas do sumo de laranja e das amostras de clarificado e concentrado 

resultantes da Ultrafiltração. Os valores apresentados correspondem apenas a um ensaio de filtração tendo sido 

os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e viscosidade sido analisados em duplicado e os parâmetros de 

sólidos totais em triplicado.  

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais  
(g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 11,5±0,1 3,8±0,0 115,6±2,1 8,3 46,8 ±1,4 1,7±0,2 

Permeado final 10,0±0,1 3,8±0,0 96,1±1,8 0,0 36,0±0,2 
Não 

determinado 
Concentrado 

final 
10,5±0,2 3,8±0,0 94,4±0,5 

Não 
determinado 

34,5±0,1 
Não 

determinado 

 
Tabela 11. Propriedades físico-químicas do sumo de laranja e das amostras de clarificado e concentrado 

resultantes da Microfiltração. Os valores apresentados correspondem apenas a um ensaio de filtração tendo sido 

os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e viscosidade sido analisados em duplicado e os parâmetros de 

sólidos totais em triplicado. 

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais  
(g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 11,5±0,1 3,8±0,0 115,6±2,1 8,3 46,8 ±1,4 1,7±0,2 
Permeado final 10,5±0,1 3,8±0,0 104,2±0,9 0,0 41,5±0,3 1,3±0,2 

Concentrado 
final 

11,5±0,1 3,8±0,0 113,5±1,9 18,3 38,9±0,3 2,1±0,0 

  
Verificou-se uma redução de sólidos solúveis (TSS) do permeado relativamente ao sumo original de 

13% e de 9% respetivamente para a Ultrafiltração e para a Microfiltração. A redução de sólidos totais 

correspondeu a 17% para a Ultrafiltração e a 10% para a Microfiltração. Por sua vez, a redução de 

açúcares redutores obtida foi de 23 % para a Ultrafiltração e 11% para a Microfiltração. A redução do 

conteúdo de sólidos solúveis, sólidos totais e de açúcares redutores no permeado mais pronunciada 

na Ultrafiltração do que na Microfiltração pode justificar-se pela dimensão dos poros das membranas. 
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O pH do sumo manteve-se inalterado e os sólidos suspensos do sumo de laranja foram 

completamente removidos por Ultrafiltração e Microfiltração.  

O efeito de polarização por concentração nas fibras ocas do sistema de filtração permite a remoção 

de sólidos em suspensão de peso molecular inferior ao do cut-off molecular da membrana. A camada 

de gel formada também pode atuar como um auxiliar de filtração, reduzindo assim o tamanho efetivo 

dos poros da membrana e justificando a remoção de todos os sólidos suspensos. [35] Verificou-se 

uma diminuição de viscosidade aparente do sumo em 24% após o processo de filtração tangencial 

que se justifica pela existência de uma relação direta entre o conteúdo de polpa e a viscosidade 

aparente do sumo. [35] 

Os valores relativos à caracterização do concentrado não deverão ser considerados fidedignos dada 

a não representatividade da amostra recolhida. A não representatividade justifica-se uma vez que a 

recolha se efetuou através do coletor inferior do sistema que aparentemente reteria parte dos sólidos 

totais. Outra das razões consiste na aparente não homogeneidade do concentrado ao longo da 

tubagem, tendo sido as amostras retiradas do anexo permanente do reservatório. 

 

Figura 21. Curva de absorção no UV e no visível do sumo de laranja original e do permeado e concentrado 

obtidos por Microfiltração diluídos de 1:1000. 

A redução evidente de absorção do permeado aos comprimentos de onda de 325nm, 280nm e 

245nm (Figura 21) indica uma retenção de polifenóis, flavonóides e ácido ascórbico no concentrado. 

Por sua vez, a aparente redução de absorção aos comprimentos de onda de 456nm, 443nm e 445nm 

poderá indicar a retenção de carotenóides. Esta evidência encontra-se de acordo com os resultados 

obtidos por Capanneli et al.[28] que verificou uma retenção de polifenóis de 12%, de carotenóides de 

100% e de antocianinas de 23% por filtração tangencial de sumo de laranja. Por sua vez, Johnson et. 

al. obteve para os flavonóides limoneno e valenceno uma retenção de 98%. A retenção destes 

compostos pode ser devida à sua associação com polpa e sólidos em suspensão. [36] 
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4.2.3. Efeito da Filtração Tangencial no Fouling das Membranas 

O modelo das resistências em série permitiu obter a resistência total das membranas (𝑅𝑡 ) e 

os rácios entre as diferentes resistências e a resistência total ( 
𝑹𝒄𝒑 

𝑹𝒕 

 ; 
𝑹𝒎 

𝑹𝒕 

 ; 
𝑹𝒇𝒓𝒆𝒗 

𝑹𝒕 

 ; 
𝑹𝒇𝒊𝒓𝒓𝒆𝒗 

𝑹𝒕 

 ) para os módulos 

de fibras ocas de Ultrafiltração e Microfiltração (Tabela 12 e 13). Estas proporções são consideradas 

importantes porque estão relacionadas com o grau de dificuldade de recuperação do fluxo inicial de 

permeado. 

Tabela 12. Resistência total da membrana e rácios de resistências determinados para o processo de 

Microfiltração de sumo de laranja. 

𝑹𝒕 (m
−𝟏) 𝑹𝒎 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒄𝒑 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇𝒓𝒆𝒗 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇𝒊𝒓𝒓𝒆𝒗 /𝑹𝒕 (%) 

3,60x1012 3,0 71 26 14 12 

 

Tabela 13. Resistência total da membrana e rácios de resistências determinados para o processo de 

Ultrafiltração de sumo de laranja. 

𝑹𝒕 (m
−𝟏) 𝑹𝒎 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒄𝒑 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇𝒓𝒆𝒗 /𝑹𝒕 (%) 𝑹𝒇𝒊𝒓𝒓𝒆𝒗 /𝑹𝒕 (%) 

3,38x1012 15 67 18 8 10 

 

Verificou-se que a principal resistência de controlo para a Microfiltração e Ultrafiltração do sumo de 

laranja consiste na resistência da camada de polarização (67%-71%). A resistência de fouling 

consiste em 18-26% da resistência total e divide-se em fouling irreversível e fouling reversível. A 

resistência de fouling irreversível representa 10-12% da resistência total e a resistência de fouling 

reversível representa 8-14% da resistência total, enquanto a resistência intrínseca à membrana variou 

apenas entre 3-15% da resistência total. Portanto, a recuperação de cerca de 80% do fluxo de 

permeado original pode ser facilmente alcançada através da limpeza física da membrana. 

Os valores obtidos encontram-se de acordo com os valores obtidos por Pagliero et al.[9] na 

clarificação de sumo de laranja por Microfiltração, onde a resistência dominante foi a resistência 

reversível (64-76%). Esta resistência consistia na camada de bolo ou gel, adsorção e polarização por 

concentração. A resistência de fouling irreversível representava por sua vez 22-36% da resistência 

total, enquanto a resistência intrínseca à membrana variou apenas entre 2-7% da resistência total.  
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4.2.4. Efeito da Pressão Transmembranar no Fluxo de Permeado Obtido por 

Ultrafiltração e Microfiltração 

Foram realizados ensaios de Ultrafiltração e Microfiltração em modo de recirculação total com 

o objetivo de estudar o efeito da pressão transmembranar (∆𝑃) no fluxo de permeado num intervalo 

de pressões de 3-9 psig (21-62 kPa). As Figuras 22 e 24 mostram o curso temporal do fluxo de 

permeado com o aumento de ∆𝑃 para condições de temperatura e velocidade tangencial constantes 

(25ºC e 1 m/s (Q=40 L/h)). Nas Figuras 23 e 25, os valores de fluxo de permeado, no estado 

estacionário, são representados em função da pressão transmembranar aplicada: a baixas pressões, 

o fluxo de sumo é proporcional à pressão aplicada sendo a tensão de corte suficiente para minimizar 

a deposição de partículas. Quando as partículas se começam a depositar na superfície da 

membrana, o fluxo mostra um desvio do comportamento linear com o aumento de pressão. Desta 

forma, aumentos na pressão determinam um aumento da espessura da camada de partículas e o 

fluxo torna-se independente da pressão. Nestas condições, um fluxo limitante é alcançado a um valor 

de ∆𝑃 de cerca de 6 psig (41 kPa) para a Ultrafiltração e para a Microfiltração, e qualquer aumento de 

pressão adicional não determina um aumento significativo no fluxo de permeado.  

Os valores mais elevados de fluxo em estado estacionário obtidos à pressão de 7,5 psig (52 kPa) 

relativamente aos ensaios em modo de batch podem justificar-se pelo aumento gradual de pressão 

ao contrário do aumento brusco efectuado nos ensaios da Secção 4.2.2.1. Domieret al. [70] examinou 

a Microfiltração de uma solução de açúcar de cana com uma membrana cerâmica de 1,4 μm e 

observou que o fluxo foi menor com um início abrupto (<3 min) em oposição a um procedimento 

gradual (> 15 min). Fukumoto et al. [71] observaram um efeito semelhante na filtração de sumo de 

maçã despectinizado com uma membrana cerâmica de 0,2 μm. 

 

 

Figura 22. Evolução do fluxo de permeado a diferentes ∆P aplicadas na Ultrafiltração de sumo de laranja. 
Condições de operação: 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 
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Figura 23. Efeito das ∆P aplicadas no fluxo de permeado na Ultrafiltração de sumo de laranja. Condições de 

operação: 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC.  

 

Figura 24. Evolução do fluxo de permeado a diferentes ∆P aplicadas na Microfiltração de sumo de laranja. 

Condições de operação: 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 25. Efeito das ∆P aplicadas no fluxo de permeado na Microfiltração de sumo de laranja. Condições de 

operação: 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC.  
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Desta forma, conclui-se que um aumento de pressão transmembranar acima de 7,5 psig quer para o 

processo de Ultrafiltração como para o de Microfiltração não permitiria um aumento do fluxo de 

permeado nas condições experimentais testadas. 

Assim, e dada a semelhança dos fluxos em estado estacionário e das resistências obtidas para a 

Microfiltração e Ultrafiltração, e tendo-se uma caracterização mais completa do permeado obtido por 

Microfiltração, optou-se por utilizar este módulo durante o resto do estudo. 

 

4.2.5. Microfiltração Tangencial de Sumo de Laranja com 8% de Etanol 

Visando-se a obtenção de clarificados de amostras de sumo fermentadas como objetivo 

futuro, estudou-se a influência da presença de etanol no fluxo de permeado obtido por Microfiltração. 

Uma vez que os álcoois afetam a estrutura polimérica das membranas poderia verificar-se uma 

variação de fluxo de permeado.  

 

Figura 26. Efeito da concentração de etanol na evolução do fluxo de permeado ao longo do tempo. 

 

Figura 27. Efeito da concentração de etanol na evolução do fluxo de permeado e do fator volumétrico de 
concentração. 
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Verificou-se que para a percentagem de etanol estudada de 8% não se verifica uma alteração 

significativa, apenas um ligeiro aumento do valor de estado estacionário de 30 L.m-2.h-1 para um valor 

de 33 L.m-2.h-1 (Figura 26 e Figura 27) que se pode dever à dilatação dos poros por ação do etanol.  

4.2.6. Microfiltração Tangencial de Sumo de Laranja Pré-centrifugado 

4.2.6.1. Análise do Fluxo de Permeado 

Para controlar e reduzir as ocorrências de fouling foi realizado um pré-tratamento de 

centrifugação antes da Microfiltração, com o objetivo de diminuir o conteúdo de sólidos que podem 

ser acumulados na superfície da membrana e desta forma aumentar o fluxo de permeado observado 

na Microfiltração do sumo de laranja. Verificou-se um aumento do fluxo de permeado de estado 

pseudo estacionário de um valor de 30 L.m-2.h-1 para um valor de 37 L.m-2.h-1 (Figura 28 e 29). 

 

Figura 28. Variação do fluxo de permeado na Microfiltração de sumo de laranja após o pré-tratamento de 

centrifugação a 4000g durante 10 minutos ao longo do tempo em modo de concentração. Condições de 

operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 

 

Figura 29. Evolução do fator volumétrico de concentração na Microfiltração de sumo de laranja após o pré-

tratamento de centrifugação a 4000g durante 10 minutos ao longo do tempo em modo de concentração. 

Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 
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Estes resultados encontram-se de acordo com os resultados obtidos por Sheu et al. [33] que 

determinaram um aumento de fluxo de permeado de 2-30 L/m2h comparativamente ao sumo não 

tratado na ultrafiltração de sumo de maçã despectinizado e centrifugado a 4000g com membranas de 

placa e quadro de 20 kDa e 50 kDa. Desta forma, a combinação da filtração tangencial com 

membranas com um pré-tratamento de centrifugação mostra-se vantajosa uma vez que permite um 

aumento de fluxo de permeado considerável.  

 

4.2.6.2. Influência do Pré-tratamento na Qualidade do Sumo de Laranja  

Com o objetivo de aferir qual a influência do pré-tratamento de centrifugação na qualidade do 

permeado obtido efetuou-se a sua caracterização (Tabela 14). Visualmente o permeado obtido 

(Figura 30) revelou-se equivalente ao obtido na Secção 4.2.2.2. 

 

Figura 30. Amostra do sumo original (S); primeira amostra retirada de permeado (1) e permeado final obtido (F) 

por Microfiltração de sumo de laranja pré-centrifugado 

A centrifugação efetuada permitiu reduzir os sólidos suspensos em 92%, tendo-se as outras 

características mantido praticamente inalteradas. 

Tabela 14. Propriedades físico-químicas do sumo de laranja original e após o tratamento de pré-centrifugação. 

Os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e viscosidade foram analisados em duplicado e os parâmetros de 

sólidos totais em triplicado. 

 TSS (°Brix) pH 
Sólidos 

totais (g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 11,5±0,1 3,8±0,0 115,6±2,1 8,3 46,8 ±1,4 1,7±0,2 

Sumo 
Centrifugado 

11,5±0,2 3,8±0,0 112,1±1,9 0,7 47,7±6,7 1,8±0,0 

 

Verificou-se que o pré-tratamento aplicado não influenciou significativamente as características do 

permeado obtido (Tabela 15) por Microfiltração. Desta forma, o permeado obtido por Microfiltração do 

sumo pré-centrifugado mostrou-se equivalente ao permeado obtido na Secção 4.2.2.2. 
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Tabela 15. Propriedades físico-químicas dos permeados resultantes da Microfiltração de sumo de laranja antes e 

após aplicação do pré-tratamento de centrifugação. Os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e 

viscosidade foram analisados em duplicado e os parâmetros de sólidos totais em triplicado. 

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais (g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Permeado s/ 
centrifugação 

10,5±0,1 3,8±0,0 104,2±0,8 0,0 41,5 ±0,3 1,3±0,2 

Permeado c/ 
centrifugação 

10,3±0,1 3,8±0,0 107,4±1,1 0,0 42,6 ±1,8 1,4±0,1 

 

 

Figura 31. Curva de absorção no UV e no visível do sumo de laranja original, do sumo de laranja centrifugado e 

do permeado obtido por Microfiltração, diluídos de 1:1000 

Verificou-se uma redução de absorção após a centrifugação do sumo de laranja, mantendo-se no 

entanto o perfil de absorção semelhante ao original (Figura 31). A redução evidente de absorção do 

sumo centrifugado relativamente ao sumo original aos comprimentos de onda de 325nm, 280nm e 

245nm sugere uma retenção de polifenóis, flavonoides e ácido ascórbico indicando, mais uma vez, a 

associação destes compostos com a polpa e os sólidos em suspensão. [36] A filtração tangencial, por 

sua vez teve como consequência uma redução de absorção na zona dos 190-230 nm. Foi descrita 

uma elevada absorvância entre 190 e 230 nm para ácidos orgânicos. [79] Desta forma, a redução 

verificada pode indicar uma retenção de ácidos orgânicos. 

Efetuou-se uma mistura (blend) do permeado e concentrado (Figura 32) com o objetivo de determinar 

o gradiente de cores e texturas possível de se obter. Após a mistura obteve-se uma solução 

homogénea, sem divisão de fases. Os resultados qualitativos mostram que se torna possível a 

reconstituição do sumo. Tomando os gradientes obtidos torna-se possível a escolha de uma das 

composições aferindo a preferência do consumidor. 
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Figura 32. Blend do concentrado e permeado resultantes da Microfiltração do sumo de laranja centrifugado. 

Encontram-se indicadas as percentagens volumétricas de concentrado em cada uma das amostras. 
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4.3. Estudos de Filtração de Sumo de Ananás 

4.3.1. Caracterização do Sumo de Ananás 

À semelhança do sumo de laranja, foi realizada uma caracterização inicial do sumo de 

ananás para os parâmetros de pH, sólidos totais, sólidos suspensos, açúcares redutores e 

viscosidade do sumo e obtida a sua curva de absorção no UV e no visível. A diluição do sumo foi 

realizada de modo a obter-se um conteúdo de sólidos solúveis totais correspondente a 12,8 ºBrix 

(Figura 33). 

 

Figura 33. Sumo de ananás com um Brix de 12,8º obtido por diluição do sumo concentrado. 

 

Apresenta-se na Tabela 16 a caracterização obtida para o sumo original e para o sumo centrifugado 

utilizado na filtração tangencial da Secção 4.3.2.1. 

Tabela 16. Propriedades físico-químicas do sumo de laranja original e após o tratamento de pré-centrifugação. 

Os parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e viscosidade foram analisados em duplicado e os parâmetros de 

sólidos totais em triplicado. 

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais (g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 12,8±0,1 3,8±0,0 144,2±0,8 22,7 54,1±1,4 2,1±0,0 

Sumo 
Centrifugado 

12,8±0,3 3,8±0,1 139,5±2,9 0,50 56,2±2,0 2,1±0,0 

 

A centrifugação permitiu a remoção de 98% de sólidos suspensos, mantendo-se a restante 

composição do sumo sem alterações significativas.  
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Figura 34. Curva de absorção no UV e no visível do sumo de ananás original após uma diluição de 1:1000. 

O sumo de ananás apresenta uma absorvância pronunciada entre 190 nm e 230 nm, a 280 nm e 325 

nm o que pode indicar a presença de ácidos orgânicos, flavonóides e polifenóis. [79] [77] Verificou-se 

uma diminuição de absorção na zona dos 190-230 nm pela remoção dos sólidos suspensos, que 

pode ser devida à retenção de ácidos orgânicos. [79] 
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4.3.2. Microfiltração Tangencial de Sumo de Ananás Pré-centrifugado 

4.3.2.1. Análise do Fluxo de Permeado 

A diminuição de fluxo de permeado observada durante a filtração tangencial do sumo de 

Ananás mostrou uma tendência semelhante à observada para o sumo de Laranja na Secção 4.2.2.1 

(Figura 35 e 36). O fluxo de estado pseudo estacionário obtido foi de 33 L.m-2.h-1. O valor de fluxo 

obtido encontra-se de acordo com o obtido por Laorko et al. [31] para a Microfiltração tangencial de 

sumo de ananás num módulo de fibras ocas de polissulfona de 36 L.m-2.h-1. 

 

 

Figura 35. Variação do fluxo de permeado na Microfiltração de sumo de laranja e sumo de ananás após o pré-

tratamento de centrifugação a 4000g durante 10 minutos ao longo do tempo em modo de concentração. 

Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 

 

 

Figura 36. Evolução do fator volumétrico de concentração na Microfiltração de sumo de laranja e sumo de 

ananás após o pré-tratamento de centrifugação a 4000g durante 10 minutos em modo de concentração. 

Condições de operação: ∆𝑃 = 7,5 psig (52 kPa); 𝑣𝑇=1m/s (Q=40 L/h); T = 25 ºC. 
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Verifica-se que o fluxo de permeado de ananás é inferior em 11% ao fluxo de permeado de laranja, o 

que se pode dever ao conteúdo de sólidos totais superior do sumo de ananás, o que possivelmente 

criará uma maior resistência ao fluxo. 

 

4.3.2.2. Influência da Filtração Tangencial na Qualidade do Sumo de Ananás 

O permeado obtido por filtração do sumo de ananás apresenta uma cor âmbar à semelhança 

do permeado obtido para o sumo de laranja, apresentando-se límpido desde o primeiro momento da 

filtração (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Amostra do sumo de ananás original (S), primeira amostra retirada de permeado (1) e permeado final 

obtido (F) por Microfiltração. 

Tabela 17. Propriedades físico-químicas do sumo de ananás original, do sumo centrifugado e do permeado 

obtido por Microfiltração. Os valores apresentados correspondem apenas a um ensaio de filtração tendo sido os 

parâmetros de Brix, pH, açúcares redutores e viscosidade sido analisados em duplicado e os parâmetros de 

sólidos totais em triplicado. 

 
TSS 

(°Brix) 
pH 

Sólidos 
totais (g/L) 

Sólidos 
suspensos 

%v/v 

Açúcares 
redutores 

(g/L) 

Viscosidade 
(cP) 

Sumo 12,8±0,1 3,8±0,0 144,2±0,8 22,7 54,1±1,4 2,1±0,0 

Sumo 
Centrifugado 

12,8±0,3 3,8±0,1 139,5±2,9 0,50 56,2±2,0 2,1±0,0 

Permeado final 11,6±0,2 3,8±0,0 122,7±2,0 0 48,3±0,7 1,6±0,0 

 

Verificou-se uma redução de sólidos solúveis (TSS) do permeado relativamente ao sumo original de 

9%. A redução de sólidos totais correspondeu a 15% e a redução de açúcares redutores obtida foi de 

11%. O pH do sumo manteve-se inalterado e os sólidos suspensos do sumo de ananás foram 

completamente removidos pela Microfiltração. Verificou-se uma diminuição de viscosidade aparente 

do sumo em 24% após o processo de filtração tangencial que se justifica pela existência de uma 

relação direta entre o conteúdo de polpa e a viscosidade aparente do sumo como referido 

anteriormente. [35] 
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Figura 38. Curva de absorção no UV e no visível do sumo de ananás original, do sumo de ananás centrifugado e 

do permeado obtido por Microfiltração, diluídos de 1:1000. 

Verificou-se que ao contrário do permeado do sumo de laranja (Secção 4.2.6.2), o permeado de 

ananás mantém o mesmo espectro de absorção que o sumo centrifugado e um perfil semelhante ao 

sumo original. A absorção constante a 325 nm, 280 nm e 245 nm após a filtração indica uma menor 

retenção de compostos polifenólicos, de flavonóides e ácido ascórbico relativamente ao observado 

para o sumo de laranja. Na Figura 39 apresenta-se o aspeto visual de diferentes misturas (blend) de 

permeado e concentrado obtidos. 

 

 

Figura 39. Blend do concentrado e permeado obtidos a partir da Microfiltração do sumo de ananás centrifugado. 
Encontram-se indicadas as percentagens volumétricas de concentrado em cada uma das amostras. 
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4.4. Análise Sensorial 

4.4.1. Sumo de Laranja 

O perfil sensorial da amostra de sumo de laranja original e do respetivo permeado é 

apresentado na Figura 40. O centro do gráfico representa o ponto zero da escala do atributo e a 

intensidade aumenta do centro para a periferia da figura. O valor médio de cada atributo encontra-se 

marcado no eixo correspondente, sendo o perfil sensorial traçado pela conexão dos pontos. Observa-

se que a amostra de sumo original recebeu notas mais elevadas do que o permeado nos atributos 

“Aroma Laranja”, “Gosto Ácido”, “Gosto Doce”, “Sabor Laranja” e “Cor Laranja”. O atributo “Sabor 

Natural” apresentou-se como uma exceção, tendo-se verificado uma semelhança no valor atribuído 

às duas amostras. 

 

Figura 40. Perfil sensorial do sumo de laranja e do respetivo permeado obtido por Microfiltração em modo de 

concentração após pré-tratamento de centrifugação. O ponto zero da escala corresponde a um atributo “Muito 

Fraco” e o ponto quatro a um atributo “Muito Forte”. 

Produtos percebidos como naturais e de melhor qualidade, que agreguem frescura, sabor e valor 

nutritivo são valorizados pelo consumidor. O sabor, um fator decisivo na escolha e aceitação de 

alimentos e bebidas, é uma resposta integrada principalmente à sensação do gosto e do aroma. O 

gosto é atribuído aos compostos não voláteis nos alimentos, tais como açúcares, sais e ácidos. O 

aroma é bem mais complexo e devido a várias substâncias voláteis. Os óleos essenciais são, muitas 

vezes, parcialmente perdidos no processamento pela sua volatilidade, modificando o aroma do 

produto. [80] 

A Figura 41 indica a distribuição da aceitação de cada sumo na escala hedónica. Obteve-se uma 

aceitação de 53% relativa ao sumo original e de 27% para o clarificado. O grau de aceitação superior 

do sumo original pode justificar-se pelas suas características de sabor e aroma mais acentuadas. 
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Figura 41. Aceitação dos consumidores relativamente ao sumo de laranja original e ao respetivo permeado 

obtido por Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

O painel de provadores foi questionado relativamente às características favoráveis e desfavoráveis à 

aceitação de cada uma das amostras. A aceitação do sumo original deveu-se principalmente ao 

sabor a laranja e sabor doce mais intensos. A sua textura polposa foi também referida como 

característica favorável, tendo-se revelado preferencial à do permeado (Figura 42). Por sua vez, a 

aceitação do permeado deveu-se à frescura associada à amostra sendo o sabor pouco intenso a 

laranja referido como um dos principais fatores desfavoráveis. Como pontos negativos de ambas as 

amostras foram referidos a amargura/acidez do sumo e o seu sabor um pouco artificial. 

 

Figura 42. Avaliação da textura da amostra do sumo de laranja original e do respetivo permeado obtido por 

Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 
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Figura 43. Preferência relativa às amostras de sumo de laranja original e respetivo permeado obtido por 

Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

Verificou-se uma preferência pelo sumo original por parte de 80% do painel de provadores (Figura 

43), justificada por um sabor mais intenso a laranja, uma textura com maior semelhança à de um 

sumo natural e uma cor laranja mais agradável (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Razões enunciadas para justificar a preferência pelo sumo de laranja ou pelo permeado obtido por 
Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

Preferência Justificação 

Permeado  Mais fluida 

 Menos ácida 

 Fresco/refrescante 

 Bom para o Verão 

Sumo  Sabor mais forte a laranja 

 Textura mais próxima de um sumo de laranja natural 

 Cor laranja 

 

Para além do aroma e sabor, já referidos anteriormente, a cor tem grande importância na preferência 

por ser a qualidade que mais facilmente desperta a atenção do consumidor [80]. Desta forma, o facto 

de existir uma fraca associação da cor do permeado a um sumo de laranja pode também justificar o 

reduzido potencial comercial desta amostra face ao sumo original (Figura 44), tendo-se obtido uma 

intenção de compra de 47% do clarificado face a 73% do sumo de laranja original. 
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80%
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Figura 44. Intenção de compra do sumo de laranja original e do respetivo permeado obtido por Microfiltração em 

modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 
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4.4.2. Sumo de Ananás 

O perfil sensorial correspondente à amostra de sumo de ananás e respetivo permeado 

apresenta-se na Figura 45. Contrariamente ao sumo de laranja, os perfis sensoriais do sumo de 

ananás e do permeado respetivo são praticamente idênticos, verificando-se uma semelhança 

evidente dos atributos “Gosto Ácido”, “Gosto Doce”, “Sabor Ananás”, “Sabor Natural”, “Aroma 

Ananás”, com exceção apenas para o atributo “Cor Amarela”. 

 

Figura 45. Perfil sensorial do sumo de ananás e do respetivo permeado obtido por Microfiltração em modo de 

concentração após pré-tratamento de centrifugação. O ponto zero da escala corresponde a um atributo “Muito 

Fraco” e o ponto quatro a um atributo “Muito Forte”. 

A Figura 46 indica que o permeado teve um grau de aceitação superior ao sumo original na escala 

hedónica, tendo-se verificado uma aceitação do clarificado de 67% face a 13% relativos ao sumo de 

ananás original. 

 

Figura 46. Aceitação dos consumidores relativamente ao sumo de ananás original e ao respetivo permeado 

obtido por Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 
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A aceitação do permeado foi justificada pela frescura associada à amostra, sabor e aroma a ananás. 

A sua textura “suave” foi também referida como característica favorável, tendo-se revelado 

preferencial à do sumo original (Figura 47). Como fatores de aceitação do sumo original foram 

referidos a textura e a cor, mais próximas de um sumo natural. A doçura excessiva foi referida como 

um ponto negativo em ambas as amostras. 

 

Figura 47. Avaliação da textura da amostra do sumo de ananás original e do respetivo permeado obtido por 

Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

 

 

Figura 48. Preferência relativa às amostras de sumo de ananás original e do respetivo permeado obtido por 

Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

Verificou-se uma preferência pelo permeado por parte de 67% do painel de provadores (Figura 48). 

Apesar da semelhança dos perfis sensoriais relativamente às características de sabor e aroma 

(Figura 45), verificou-se uma tendência de escolha do permeado (Tabela 19). Desta forma, a 

preferência não será influenciada pela perda destas características sensoriais. A associação da cor 
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do permeado a um sumo de ananás pode justificar esta tendência, aumentando a aceitação do 

produto clarificado comparativamente ao verificado para o sumo de laranja. 

 

Tabela 19. Razões enunciadas para justificar a preferência pelo sumo de ananás ou pelo permeado obtido por 

Microfiltração em modo de concentração após pré-tratamento de centrifugação. 

Preferência Justificação 

Permeado  Mais fluida 

 Sabor natural a ananás 

 Bom para o Verão 

Sumo  Textura mais polposa 

 Paladar mais natural 

 

Verificou-se uma intenção de compra do clarificado de 73% comparativamente a 33% para o sumo 

original. Considerando a intenção de compra do sumo original e do permeado verifica-se o forte 

potencial comercial do clarificado de ananás obtido (Figura 49).  

 

Figura 49. Intenção de compra do sumo original e do respetivo permeado obtido por Microfiltração em modo de 

concentração após pré-tratamento de centrifugação. 
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 

O objetivo principal de estudar a obtenção de sumos de fruta clarificados por processos de micro e 

ultrafiltração com sistemas de membranas foi cumprido. Obtiveram-se permeados límpidos e livres de 

sólidos suspensos a partir de sumos de laranja e de ananás apenas num passo de filtração 

tangencial com membranas. Dada a importância da resistência da camada de polarização na filtração 

tangencial, responsável por 67-71% da resistência total verificou-se como vantajosa a conjugação da 

filtração tangencial com um pré-tratamento de centrifugação, tornando possível um aumento de 23% 

do fluxo de permeado. Apesar da obtenção de um fluxo de permeado inferior em 11% para a filtração 

do sumo de ananás relativamente à filtração do sumo de laranja, a análise sensorial permitiu concluir 

que faz sentido investir futuramente no estudo do processo de clarificação do sumo de ananás dada a 

aceitação de 67% obtida. O investimento no processo de clarificação do sumo de laranja, por sua 

vez, não se considera justificável. Como fatores preponderantes encontram-se a cor do permeado 

dificilmente associada a um sumo de laranja, a perda de características sensoriais a nível do sabor e 

do aroma a laranja e a preferência por um sumo de laranja com uma textura mais próxima de um 

sumo de laranja natural. 

Existindo uma redução evidente do teor de açúcares do sumo durante o processo de filtração, 

existiriam duas alternativas para o contornar. A primeira consistiria na filtração de um sumo mais rico, 

ou seja, com um Brix superior. Caso fosse pretendida uma textura intermédia, poderia ainda apostar-

se no blend do permeado com uma parte do concentrado. No último caso seria necessário uma 

caracterização do blend de sumo de forma a perceber se seria suficiente para garantir os parâmetros 

comerciais em conjugação com uma análise sensorial para aferir a preferência do consumidor. 

Futuramente, o objetivo seria passar da escala laboratorial para uma escala piloto. De notar que 

testes em pequena escala são o primeiro passo no desenvolvimento de processos a uma escala 

maior, mas que observações feitas em pequena escala não se traduzem necessariamente em 

resultados semelhantes em grande escala. 

Recomenda-se o uso de membranas cerâmicas tubulares para a obtenção de melhores resultados no 

processo de clarificação. Desta forma, poderia otimizar-se o processo de filtração de diversas formas. 

Sendo as membranas cerâmicas menos suscetíveis ao fouling, mais fácil seria a sua limpeza, assim 

como a utilização de protocolos de limpeza mais eficazes, minimizando possivelmente os gastos de 

água. Por sua vez, as configurações tubulares permitem obter altos rendimentos na filtração de 

correntes de alimentação com alto teor de sólidos [2]. Além disso e sendo as membranas cerâmicas 

mais resistentes, o processo de filtração poderia ser realizado a temperaturas mais elevadas de modo 

a aumentar os fluxos de filtração. Desta forma, sugere-se um estudo da variação do fluxo com a 

temperatura de filtração, assim como a avaliação do impacto dessa variável na qualidade do sumo. 

Relativamente à escolha do tamanho de poro das membranas de filtração a selecionar, seria 

necessário realizar um estudo semelhante ao realizado para o sumo de laranja uma vez que para o 

sumo de ananás se encontra descrita uma variação considerável de fluxos de acordo com o tipo de 

membranas. A determinação das pressões transmembranares limite seria também importante de 

forma a minimizar o fouling e maximizar o fluxo obtido.  
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Por fim, sendo um dos objetivos a nível industrial minimizar os tempos de paragem de forma a 

rentabilizar o processo, o modo de operação a implementar seria um modo de feed and bleed que 

permitisse tornar o processo contínuo e manter um Fator Volumétrico de Concentração do sistema 

inferior ao recomendado de cinco. 
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7. Anexos 

7.1. Especificações Técnicas de Higienização das Membranas 
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7.2. Rectas de Calibração das Bombas 

7.2.1. Bomba Peristáltica 

7.2.1.1. Módulo de Ultrafiltração 

 

 

 

7.2.1.2. Módulo de Microfiltração 
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7.2.2. Bomba de Carretos 

7.2.2.1. Módulo de Ultrafiltração 

 

 

 

7.2.2.2. Módulo de Microfiltração 
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7.3. Permeabilidade Hidráulica 

7.3.1. Módulo de Ultrafiltração 

 

 

7.3.2. Módulo de Microfiltração 
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7.4. Inquéritos  

7.4.1. Sumo de Laranja 

  PROVA SENSORIAL 

 

Nome:___________________________________________ Data:__/__/____ 

Amostra 1 

Prove a Amostra 1 e situe-a na seguinte escala: 

Gosto extremamente   

Gosto muito   

Gosto moderadamente   

Gosto pouco   

Não gosto   

 

Indique o que gostou no sabor desta amostra: 

 

 

E o que não gostou no sabor desta amostra: 

  

 

 

Por favor avalie cada um dos critérios da Amostra 1: 

 Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte 

Aroma       

Laranja           

Cor      

Laranja           

Sabor      

Natural           

Laranja           

Gosto Doce           

Gosto Ácido           
 

Como avalia a textura da Amostra 1? 

Demasiado Fluida   

Está boa assim   

Demasiado Polposa   

 

Compraria este produto se estivesse disponível numa loja? 

Sim   

Provavelmente sim   

Provavelmente não   

Não   

  PROVA SENSORIAL 
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Amostra 2 

Prove a Amostra 2 e situe-a na seguinte escala: 

Gosto extremamente   

Gosto muito   

Gosto moderadamente   

Gosto pouco   

Não gosto   

 

Indique o que gostou no sabor desta amostra: 

 

 

 

E o que não gostou no sabor desta amostra: 

  

 

 

 

Por favor avalie cada um dos critérios da Amostra 2: 

 Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte 

Aroma       

Laranja           

Cor      

Laranja           

Sabor      

Natural           

Laranja           

Gosto Doce           

Gosto Ácido           
 

Como avalia a textura da Amostra 2? 

Demasiado Fluida   

Está boa assim   

Demasiado Polposa   

 

Compraria este produto se estivesse disponível numa loja? 

Sim   

Provavelmente sim   

Provavelmente não   

Não   

 

Indique entre a Amostra 1 e 2 a sua preferida e justifique a sua escolha: 
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7.4.2. Sumo de Ananás 

  PROVA SENSORIAL 

 

Nome:___________________________________________ Data:__/__/____ 

Amostra 1 

Prove a Amostra 1 e situe-a na seguinte escala: 

Gosto extremamente   

Gosto muito   

Gosto moderadamente   

Gosto pouco   

Não gosto   

 

Indique o que gostou no sabor desta amostra: 

 

 

 

E o que não gostou no sabor desta amostra: 

  

 

 

 

Por favor avalie cada um dos critérios da Amostra 1: 

 Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte 

Aroma       

Laranja           

Cor      

Laranja           

Sabor      

Natural           

Laranja           

Gosto Doce           

Gosto Ácido           
 

Como avalia a textura da Amostra 1? 

Demasiado Fluida   

Está boa assim   

Demasiado Polposa   

 

Compraria este produto se estivesse disponível numa loja? 

Sim   

Provavelmente sim   

Provavelmente não   

Não   
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  PROVA SENSORIAL 

 

Amostra 2 

Prove a Amostra 2 e situe-a na seguinte escala: 

Gosto extremamente   

Gosto muito   

Gosto moderadamente   

Gosto pouco   

Não gosto   

 

Indique o que gostou no sabor desta amostra: 

 

 

 

E o que não gostou no sabor desta amostra: 

  

 

 

 

Por favor avalie cada um dos critérios da Amostra 2: 

 Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte 

Aroma       

Laranja           

Cor      

Laranja           

Sabor      

Natural           

Laranja           

Gosto Doce           

Gosto Ácido           
 

Como avalia a textura da Amostra 2? 

Demasiado Fluida   

Está boa assim   

Demasiado Polposa   

 

Compraria este produto se estivesse disponível numa loja? 

Sim   

Provavelmente sim   

Provavelmente não   

Não   

 

Indique entre a Amostra 1 e 2 a sua preferida e justifique a sua escolha: 


