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Resumo: A cajuína é uma bebida refrescante, muito consumida e apreciada devido ao seu sabor 

característico, sendo este, levemente adstringente, isenta de turbidez devido ao baixo teor ou 

ausência de taninos, obtida a partir do pseudofruto do cajueiro. Tradicionalmente, os taninos 

são removidos por técnicas não padronizadas e/ou rudimentares, diminuindo a qualidade do 

produto final. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo remover os taninos 

condensados do suco de caju através do processo de troca iônica para se obter o suco de caju 

clarificado (cajuína). Para tal, foram utilizadas duas resinas de base forte, sendo uma 

macroporosa e outra do tipo gel. Estudos de equilíbrio em batelada foram realizados e a partir 

deles foram avaliados os parâmetros operacionais: temperatura (25 a 50 °C), proporção 

resina:suco (1:3, 1:6 e 1:9), velocidade de agitação (50 e 122 rpm), mantendo o tempo de 

contato constante. Com base nos resultados, foi evidenciada uma condição otimizada, e a partir 

desta foi realizado o tratamento térmico para a obtenção da cajuína. Foram realizadas análises 

físico-químicas (pH, acidez, sólidos solúveis totais - SST) assim como análises das 

propriedades térmicas e reológicas da cajuína e de outros produtos oriundos do caju (néctar e 

polpa). Estudos em leito fixo (sistema contínuo) também foram realizados utilizando dois 

sistemas: solução padrão (catequina + vitamina C + sacarose) e suco de caju. A modelagem do 

processo foi ainda realizada utilizando modelos de Langmuir, Freundlich, Sips, Toth e Radke-

Prausnitz. Os resultados experimentais mostraram que a resina aniônica macroporosa 

apresentou remoção de taninos em torno de 80% nas condições otimizadas (30 °C, 1:6, 122 

rpm, 1 h). A cajuína obtida após o processo de troca iônica se apresentou límpida e translúcida, 

com baixa adstringência, acidez e SST (°Brix), conforme requerido pela legislação brasileira. 

A caracterização físico-química da cajuína, néctar e polpa de caju se apresentou de acordo com 

a legislação brasileira. Para as propriedades térmicas, a cajuína apresentou menor densidade (ρ 

= 1,035 ± 0,005 g/cm3), e maiores valores de condutividade térmica (k = 0,58 ± 0,02 W/m °C), 

difusividade térmica (α = 1,44 ± 0,02 × 10 -7 m2/s) e calor específico (Cp = 3834 ±109 kJ/kg 

°C), quando comparado com os outros produtos do caju. Estudos reológicos mostraram que a 

cajuína se comportou como um fluido não newtoniano e apresentou um comportamento 

dilatante em todas as temperaturas avaliadas, e que o modelo de Ostwald-de-Waelle foi o que 

melhor se ajustou aos dados experimentais para a cajuína. Através dos estudos em leito fixo foi 

possível observar que a vitamina C e a sacarose não apresentaram influência na remoção da 

catequina pela resina macroporosa. Em relação ao suco de caju, mesmo que estes sucos tenham 

apresentado diferenças na quantidade de taninos iniciais, suco 1 (15 ± 1 mg/100 g) e suco 2 

(115 ± 1 mg/100 g) antes da passagem pelo leito fixo, os resultados mostraram que é possível 

se obter um suco completamente clarificado com o processo em coluna de troca iônica, 

apresentando-se como uma boa alternativa para a obtenção da cajuína. Dentre os modelos 

avaliados, Sips, Freundlich e Radke-Prausnitz apresentaram os melhores ajustes com elevado 

R2 (0,9999; 0,9982; 0,9979, respectivamente), sendo o modelo de Sips o que apresentou melhor 

ajuste aos dados experimentais. Assim, observou-se que a utilização de resina de troca iônica 

macroporosa de base forte se mostrou viável, sendo uma importante alternativa para a produção 

da cajuína. 

Palavras-chave: resina de troca iônica, taninos condensados, suco de caju, cajuína. 

 



 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

The cajuína is a refreshing drink, very consumed and appreciated because of its characteristic 

flavor, which is slightly astringent, free of turbidity due to the low level or absence of tannins, 

obtained from the cashew apple. Traditionally, the tannins are removed by non-standardized 

and/or rudimentary techniques, thus reducing the quality of the final product. Thus, this study 

aimed to remove the cashew apple juice tannins through the ion exchange process for obtaining 

the clarified cashew apple juice (cajuína). For that, two strong base resins were used, and a 

macroporous and other gel type. Equilibrium studies were carried out in batch and from them 

were evaluated operating parameters: temperature (25 to 50 °C), the resin ratio:juice (1:3, 1:6 

and 1:9), stirring speed (50 and 122 rpm), maintaining the contact time constant. Based on the 

results, the optimized conditions were observed and from that heat treatment was conducted to 

obtain the cajuína. Were carried out physical and chemical analysis (pH, acidity, soluble solids 

- SST) as well as analysis of thermal and rheological properties of cajuína and other products 

from cashew (nectar and pulp). Studies in fixed bed (continuous system) were also performed 

using two systems: standard solution (catechin + vitamin C + sucrose) and cashew apple juice. 

The modeling of the process has been carried out using Langmuir, Freundlich, Sips, Toth and 

Radke-Prausnitz models. The experimental results showed that the macroporous anionic resin 

presented a removal of tannins around 80% in optimal conditions (30 °C, 1:6, 122 rpm, 1 h). 

The cajuína obtained after the ion exchange process was clear and translucent, with low 

astringency, acidity and soluble solids (°Brix), according to Brazilian legislation. The 

physicochemical characterization for cajuína, nectar and cashew pulp presented in accordance 

with Brazilian legislation. For the thermal properties, the cajuína showed lower density (ρ = 

1.035 ± 0.005 g / cm3), and higher thermal conductivity values (k = 0.58 ± 0.02 W/m °C), 

thermal diffusivity (α = 1.44 ± 0.02 × 10 -7 m2/s) and specific heat (Cp = 3834 ± 109 kJ/kg °C) 

when compared with the other cashew products. Rheological studies showed that cajuína 

behaved like a non-Newtonian fluid and presented a dilatant behavior at all tested temperatures, 

and that the Ostwald-de-Waelle model was the best fit to the experimental data for cajuína. 

Through the fixed bed of studies it was observed that vitamin C and sucrose showed no 

influence on the removal of catechin by macroporous resin. Regarding the cashew apple juice, 

even if these juices have shown differences in the amount of initial tannins, juice 1 (15 ± 1 

mg/100g) and juice 2 (115 ± 1 mg/100 g) before passing through the fixed bed, the results 

showed that it is possible to obtain a completely clarified juice with the process of ion exchange 

column, presenting itself as a good alternative for obtaining the cajuína. Among the models 

evaluated, Sips, Freundlich and Radke-Prausnitz presented the best fitting with high R2 (0.9999; 

0.9982; 0.9979, respectively), the Sips model presented the best fit to the experimental data. 

Thus, it was observed that the use of ion exchange resin strong base macroporous proved to be 

viable, being an important alternative for the production of cajuína. 

 

Keywords: Ion exchange resin, condensed tannin, cashew apple juice, cajuína. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta nativa da América tropical, 

originária do Brasil, sendo também encontrado na Ásia e em alguns continentes da África 

(Assunção e Mercadante, 2003; Petinari e Tarsitano, 2002). Pertencente à família 

Anacardiaceae, é considerado uma das culturas de maior importância econômica do Nordeste 

do Brasil, onde o Rio Grande do Norte é o quarto maior estado produtor com 45.768 

toneladas/ano de castanha de caju e 411.912 toneladas/ano de pseudofruto, nos seus 126.198 

hectares de área cultivada (IBGE, 2012).  

A partir dele podem ser obtidos a castanha de caju, o verdadeiro fruto, e o pedúnculo, 

também chamado de pseudofruto ou simplesmente caju (Abreu e Souza, 2004). O pseudofruto 

é considerado uma fonte de nutrientes e rico em vitamina C, além de apresentar altos teores de 

minerais, ácidos orgânicos (Ciani et al., 2005), caratenóides (Assunção e Mercadante, 2003; 

Abreu et al., 2013), ácidos fenólicos (Michodjehoun-Mestres et al., 2009a), e taninos 

(Michodjehoun-Mestres et al., 2009b). Em relação aos fenólicos presentes no pseudofruto, os 

taninos condensados são responsáveis pela elevada adstringência deste alimento (Agostini-

Costa et al., 1999 e 2003).  

No entanto, o seu aproveitamento restringe-se a castanha de caju, por ser um produto de 

alto valor agregado. Desta forma, verifica-se um grande desperdício do pseudofruto, que 

geralmente se deteriora no local da produção. Apenas 25% do pseudofruto colhido é consumido 

in natura ou processado industrialmente resultando em uma variedade de produtos, entre eles, 

suco concentrado (Holanda et al., 2010) sendo o restante (75%) considerado resíduo ou 

utilizado como ração animal. 

O suco clarificado de caju, conhecido também como cajuína, é definido pela legislação 

brasileira (Brasil, 2000), como uma bebida não diluída e não fermentada, advinda da parte 

comestível do pseudofruto, sendo obtido através de processo tecnológico adequado e submetido 

a um processo físico de clarificação. Este suco deve apresentar características de variação da 

cor, entre incolor ao amarelo translúcido; sabor próprio, sendo levemente ácido e adstringente 

e aroma próprio. No processo físico de clarificação, a legislação preconiza o uso de 

coadjuvantes de tecnologia autorizados, e o produto obtido deve corresponder aos Padrões de 

Identidade e Qualidade (PIQ) fixados para suco de fruta. 
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A cajuína é um produto 100% brasileiro, e sua principal característica é a baixa 

adstringência e a ausência de turbidez. É uma bebida refrescante, consumida preferencialmente 

gelada, sendo muito apreciada nas regiões produtoras dessa bebiba no Nordeste do país. Além 

disso, é um suco de caju puro, obtido através da clarificação, em que não se adiciona açúcar, 

nem conservantes. Após a clarificação do suco, este é acondicionado em garrafas de vidro que 

são aquecidas em banho-maria para a obtenção de uma bebida com sabor característico e uma 

coloração âmbar (Silva Neto et al., 2003). 

Conforme Silva Neto et al. (2009), a turbidez é o principal problema observado na 

fabricação da cajuína, e ocorreu devido a diferentes causas: contaminação do suco por leveduras 

(microbiológica), tratamento térmico ineficiente, higiene mal feita nas embalagens, ausência de 

boas práticas de fabricação na produção, e também pelo excesso de gelatina utilizada na 

clarificação. Estas estão relacionadas a ausência de controle de qualidade durante a fabricação 

da cajuína. Neste sentido, a remoção dos taninos condensados do suco de caju e a fabricação 

com qualidade são essenciais para a sua obtenção, além de melhorar as propriedades sensoriais 

e estender a vida de prateleira deste produto.  

Estudos vêm sendo feitos com relação à utilização de resinas de troca iônica na indústria 

de alimentos (Calle et al., 2002; Vera et al., 2003a; Cren, 2009), sendo encontrado 

preferencialmente em processos que incluem o fracionamento e purificação dos produtos 

alimentícios (Achaerandio et al., 2002; Cren, 2009; Cavia-Saiz et al., 2011; Ohmori et al., 

2013). No processamento de alimentos sua aplicação é diversa, e em se tratando de sucos de 

frutas podem ser citados: a desacidificação do suco de maracujá  (Vera et al., 2003b), separação 

de frutose e glucose em suco de caju (Luz et al., 2008); descoloração do suco de beterraba (Coca 

et al., 2008). No entanto, a utilização de resinas de troca iônica na remoção de taninos 

condensados presente em sucos ainda não foi relatada. 

Desta maneira, os processos de separação por resinas de troca iônica são potencialmente 

atrativos e a utilização desta tecnologia permite obter um produto com qualidade. Neste 

contexto, o presente trabalho visa avaliar a obtenção da cajuína através do uso de diferentes 

resinas de troca iônica. O estudo permitirá o conhecimento adicional da cajucultura no estado 

do Rio Grande do Norte. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Gerais 

 

Elaborar e avaliar o suco de caju clarificado através do processo em batelada e contínuo 

utilizando resinas de troca iônica.  

 

1.1.2. Específicos  

 

 Caracterizar o suco de caju antes e após a troca iônica através das análises químicas e 

físico-químicas para quantificação de taninos condensados, vitamina C (ácido 

ascórbico), acidez total titulável, determinação de pH e sólidos solúveis totais (°Brix); 

 Caracterizar os produtos de caju: cajuína produzida em laboratório, néctar e polpa de 

caju comerciais, através das análises químicas e físico-químicas, propriedades 

termofísicas e reológicas; 

 Avaliar o uso de diferentes resinas de troca iônica de base forte na obtenção do suco 

clarificado; 

 Realizar o processo de troca iônica em batelada para estimar o tempo de equilíbrio 

avaliando-se efeitos da temperatura e proporção massa resina:massa suco; 

 Realizar os ensaios cinéticos e avaliar os parâmetros: grau de agitação do sistema e 

concentração de taninos iniciais na solução; 

 Realizar a modelagem do processo usando os modelos de Langmuir, Freundlich, Sips, 

Toth, e Radke-Prausnitz; 

 Avaliar as curvas de ruptura em leito fixo em relação a porcentagem de remoção para o 

processo de troca iônica; 

 Realizar a produção da cajuína na condição otimizada do processo de troca iônica em 

batelada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Caju 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta tropical, originária do Brasil, 

dispersa em quase todo o seu território. A região Nordeste, com uma área plantada superior a 

660 mil hectares, responde por mais de 95% da produção nacional, sendo os estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia os principais produtores (IBGE, 2012). 

Nesta região existe um solo potencialmente apropriado para a cajucultura, com 14 milhões de 

hectares, sendo que a área efetivamente explorada representa apenas cerca de 5% (Holanda et 

al., 2010). 

Para a região Nordeste, a cajucultura desempenha uma importante função na economia 

rural, em que complementa a renda do agricultor no período do ano no qual praticamente não 

existe outra produção. A fase produtiva do cajueiro ocorre nos meses de setembro a dezembro, 

durante a entressafra das culturas tradicionais, tais como: milho, feijão e algodão, possibilitando 

renda e trabalho na época do ano mais crítica da agricultura do semiárido nordestino, e ainda 

promove uma criação de uma cultura sustentável na economia rural (Guanziroli et al., 2009).  

No Rio Grande do Norte, a produção de pseudofrutos está em torno de 320 mil toneladas 

por ano, ocorrendo no período de seca, período esse caracterizado por menos disponibilidade 

de alimentos, em que essa produção serve como alimento in natura para essa região (Holanda 

et al., 2010).   

Os pseudofrutos apresentam-se de várias formas, tamanhos e em tonalidades de cores. 

As cores podem variar do amarelo-claro, ao alaranjado e indo até um vermelho-vivo (Figura 

2.1), sendo essa variação na tonalidade de cores não relacionada ao sabor mais ou menos doce, 

e sim com a variedade e outros fatores, tais como: clima e maturação do pseudofruto (Abreu e 

Souza, 2004). 
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Figura 2.1 - Tonalidades de cores do pedúnculo de caju. 

 

 

A castanha do caju é o verdadeiro fruto do cajueiro, que corresponde em média apenas 

10% do peso em relação ao pedúnculo floral ou pseudofruto, que é a parte comestível in natura 

da qual se obtém o suco de caju e cajuína. Destas, a menor porcentagem de aproveitamento é 

do pseudofruto, sendo este mais utilizado na forma de suco (Silva Neto et al., 2003). O 

aproveitamento do pseudofruto para agroindústria de sucos é estimado em 150 mil toneladas 

por ano na região Nordeste (Emparn, 2013). 

Apesar da potencialidade do pseudofruto como matéria prima para diversos produtos, 

grande parte da produção brasileira é descartada todos os anos, em função da alta perecibilidade 

e dificuldade de armazenamento no período de safra. Na região Nordeste, estima-se uma 

produção de pseudofrutos em torno de 2,0 a 2,5 milhões de toneladas por ano, sendo 

desperdiçados anualmente mais de 1,5 milhões de toneladas, o que representa 75% das 2,5 

milhões de toneladas produzidas nos estados produtores (Holanda et al., 2010). Além disso, a 

comercialização da castanha é o que proporciona maior renda na cajucultura (Paiva et al., 2000, 

Agostini-Costa et al., 2004; Cianci et al., 2005). 

O pseudofruto do cajueiro é considerado um fruto não climatérico, caracterizado pelo 

decréscimo contínuo na taxa respiratória que ocorre após a colheita, não havendo aumento na 

produção de etileno, nem alterações no amadurecimento. Desta maneira, frutos deste grupo não 

podem ser colhidos antes da sua maturação, sendo necessário que a colheita do fruto seja 

realizada após o amadurecimento do pseudofruto, para se evitar a ocorrência do amolecimento 

e perda da cor, o que torna o pseudofruto impróprio ao consumo (FBB, 2010). Esta 

característica fisiológica talvez explica, em parte, o baixo nível de aproveitamento comercial 

do pseudofruto em relação à quantidade da matéria prima potencialmente disponível (Soares et 

al., 2004). 
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Além disso, o pseudofruto é considerado uma fonte de nutrientes e rico em vitamina C, 

além de apresentar altos teores de minerais, ácidos orgânicos (Ciane et al., 2005), caratenóides 

(Assunção e Mercadante, 2003; Abreu et al., 2013), ácidos fenólicos (Michodjehoun-Mestres 

et al., 2009a), e taninos (Michodjehoun-Mestres et al., 2009b). Em relação aos fenólicos 

presentes no pseudofruto, os taninos condensados são responsáveis pela elevada adstringência 

deste alimento (Agostini-Costa et al., 1999 e 2003).  

Uma alternativa para agregar valor e gerar renda para os produtos de caju no Nordeste 

do país é a industrialização do pseudofruto. Em que, a partir dele pode-se obter sucos, néctar, 

polpa, cajuína, doces, compotas, geleias e desidratados, com a vantagem desses produtos 

processados manterem preservadas as características sensoriais (aroma, textura, sabor, cor), 

além de manter as características nutritivas, permanecendo inalteradas por meses (Silva Neto 

et al., 2009).  

Para a produção da cajuína, os pseudofrutos utilizados devem apresentar-se maduros e 

com boa qualidade, do tipo vermelho ou amarelo, com teor de sólidos solúveis totais entre 10,5 

a 11,5°Brix, no entanto, não devem apresentar sabor ácido (Silva Neto et al., 2003). Este 

pseudofruto apresenta composição química que varia de acordo com tipo, clone e região 

produtora, apresentando valores médios indicado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Composição química e físico-química do pseudofruto do cajueiro (Silva Neto et 

al., 2003). 

Determinações Valores médios 

pH 3,90 

Sólidos solúveis (ºBrix) 10,70 

Acidez total (ácido cítrico) (%) 0,35 

Ácido ascórbico (mg/100 mL) 261,00 

Taninos (%) 0,35 

Açúcares redutores (%) 8,00 

Umidade (%) 86,33 

Cálcio (mg/100g) 14,70 

Fósforo (P2O5) (mg/100g) 32,55 
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Segundo Soares et al. (2004), a agroindústria de cajuína é uma atividade importante para 

geração de emprego e renda, com potencial mercado consumidor, além de ser considerada um 

desenvolvimento sustentável. No entanto, há necessidade de mudanças tecnológicas no sistema 

de produção capaz de proporcionar ganhos de produtividade e qualidade do produto, visando 

um maior aproveitamento do pseudofruto para o consumo in natura e para a produção do suco 

clarificado (cajuína). 

 

2.1.1. Compostos presentes no pseudofruto 

 

2.1.1.1.  Taninos 

 

Os taninos são compostos fenólicos que são classificados em condensados e hidrolisáveis. 

Os taninos condensados ou proantocianidinas (Figura 2.2) são polímeros de flavonóides, flava-

3-ols (catequina) ou flavan 3,4-diols (leucoantocianinas), cujos monômeros são unidos por uma 

ligação carbono-carbono. Os taninos hidrolisáveis são ésteres de ácido gálico e de ácido 

hexahidroxidifênico e glicose, além de outros polióis. Em relação aos fenólicos presentes no 

pseudofruto, os taninos condensados são responsáveis pela elevada adstringência deste 

alimento (Agostini-Costa et al., 1999 e 2003).  

 

Figura 2.2 - Estrutura química de taninos condensados (Bernardes et al., 2011). 
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Os taninos condensados estão presentes em sua constituição, variando entre 65 a 371 

mg taninos condensados/100 g de caju. Essa variação na quantidade de taninos é influenciada 

por alguns fatores, tais como: variações genéticas e condições climáticas, sendo estes 

compostos fenólicos os responsáveis pela sensação de adstringência no paladar (Agostini-Costa 

et al., 2003). 

Além disso, o processo de maturação está relacionado a redução acentuada da 

adstringência dos pseudofrutos. Os maduros apresentaram teores de taninos em torno de 60 % 

inferiores aos verdes (Agostini-Costa et al., 2003).  

Para a obtenção da cajuína, faz-se necessário a remoção de taninos para a diminuição 

da adstringência e turbidez. No processamento da cajuína, os taninos condensados presentes no 

pseudofruto interagem com compostos de origem protéica, favorecendo uma floculação por 

interação molecular através das cargas elétricas presentes em cada composto (Abreu e Souza, 

2004). 

 

 

2.1.1.2.  Vitamina C  

 

 

A vitamina C (Figura 2.3a) é hidrossolúvel, sendo considerada uma das mais 

importantes vitaminas naturalmente presente em alimentos, especialmente em frutas e vegetais 

(Pénicaud et al., 2010). O ácido L-ascórbico (Figura 2.3b) é a forma reduzida da vitamina C, 

sendo a principal forma biologicamente ativa com elevado poder para doação de elétrons (Rosa 

et al., 2007).  

O pseudofruto do caju apresenta em sua composição valores que variam entre 120 a 300 

mg ácido ascórbico /100 g de caju, considerado de grande valor nutricional. Assim, as frutas in 

natura, e seus derivados, tais como suco de caju, apresentam-se como fonte de vitamina C, 

estando presente em grandes quantidades no pseudofruto do cajueiro (Silva Neto et al., 2003; 

Cianci et al., 2005; Castro et al., 2007).  
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(a) (b) 

 

Figura 2.3 - Estrutura química (a) vitamina C, (b) ácido L-ascórbico (Rosa et al., 2007). 
 

 

2.1.1.3. Açúcares solúveis (sacarose, frutose e glicose) 

 

 

Os açúcares solúveis estão presentes nos frutos in natura, em sua forma livre ou 

combinada, sendo os responsáveis pela doçura pelo “flavor” (através das ligações com os 

ácidos), pela cor atrativa (derivados das antocianinas) e também pela textura (quando 

combinados de forma adequada com os polissacarídeos estruturais) (Chitarra e Chitarra, 2005). 

Os principais açúcares solúveis presentes nos frutos são a glicose e a frutose (Figura 

2.4) (açúcares redutores) e a sacarose (Figura 2.5) (açúcares não redutores). Em geral, o teor de 

açúcares aumenta com a maturação dos frutos (Chitarra, 1998). No suco de caju clarificado 

(Ramos et al., 2011) foi encontrado uma quantidade substancial de glicose (36,6 g/L) e frutose 

(34,5 g/L) (Figura 2.4). 

 

 

(a)                                                     (b) 

 

Figura 2.4 - Estrutura da glicose (a) e frutose (b) (Martins et al., 2013). 
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Figura 2.5 - Estrutura da sacarose (Martins et al., 2013). 

 

 

2.1.2. Cajuína 

 

 

A cajuína é uma bebida natural, feita a partir do suco do caju através da separação dos 

taninos condensados, pela adição de um agente precipitador. Originalmente, este agente 

precipitador foi a própria resina do cajueiro, e durante várias décadas foi a cola de sapateiro. 

Atualmente, a gelatina em pó é o agente precipitador que tem sido implantado pelas indústrias. 

Após a precipitação, a parte sobrenadante é filtrada diversas vezes em redes ou funis de pano. 

Esse processo de separação dos taninos do suco é chamado de clarificação. O suco clarificado 

é então submetido ao tratamento térmico em banho-maria utilizando garrafas de vidro até que 

os açúcares presentes neste suco sejam caramelizados, obtendo assim uma bebida de coloração 

âmbar, a cajuína, que pode ser armazenada por períodos de até dois anos (Iphan, 2009). 

Conforme Brasil (2000), o suco de caju clarificado ou cajuína é obtido a partir do suco 

de caju que é extraído do pseudofruto do cajueiro (Anacardium occidentale L.). Trata-se de uma 

bebida não fermentada e sem adição de água, obtida por meio de processo físico tecnológico 

adequado, devendo obedecer à composição descrita na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Padrão de identidade e qualidade do suco de caju clarificado (cajuína) (Brasil, 

2000). 

Parâmetros Mín. Máx. 

Sólidos solúveis em ºBrix, a 20 ºC 10,00 - 

Acidez total expressa em ácido cítrico (g/100 g) 0,25 - 

Ácido ascórbico (mg/100 g) 60,00 - 

Açúcares totais, naturais do caju (g/100 g) - 15,00 
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No entanto, o processamento da cajuína em escala industrial em sua maioria, ainda é 

realizado artesanalmente o que compromete a qualidade deste produto. A Figura 2.6 apresenta 

o fluxograma do processo tradicional de produção da cajuína. 

 

 

 

Figura 2.6 - Fluxograma do processo de produção da cajuína (modificado de Silva Neto et al., 

2009). 
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A clarificação é uma das principais etapas no processamento da cajuína, e a qualidade 

final deste produto depende desta bebida permanecer límpida até ser consumida (Silva Neto et 

al., 2003).  

No processo tradicional de produção da cajuína, a clarificação é realizada utilizando-se 

gelatina comercial grau alimentício, em forma de solução aquosa 10%. No momento em que a 

gelatina é adicionada ao suco de caju integral, que foi obtido pela prensagem do pseudofruto, 

esta entra em contato com os taninos condensados, presentes no pseudofruto do caju, 

favorecendo a desestabilização do suco, com uma consequente floculação e separação, 

formando duas fases, uma sobrenadante incolor e uma outra decantada de coloração amarela 

(Silva Neto et al., 2009).  

Esta desestabilização do suco de caju é favorecida pela interação de cargas elétricas, 

entre os taninos condensados presentes no suco e a cadeia protéica de gelatina, que é adicionada 

ao suco na forma de uma solução aquosa. A partir da fase sobrenadante, obtém-se o suco 

clarificado (Abreu e Souza, 2004). 

Outra etapa importante que deve ser evidenciada é a filtração. O suco clarificado é 

filtrado sucessivamente utilizando como meio filtrante feltro ou tecidos de algodão, sendo 

instalados, em série, de três a quatro filtros até que o filtrado se apresente completamente 

límpido e livre de turbidez (Silva Neto et al., 2003). No entanto, no processo artesanal a filtração 

ainda é realizada seguindo método tradicional, cuja prática comum é utilizar diversas vezes o 

meio filtrante, não seguindo os padrões de qualidade como pode ser observado nas Figuras 2.7 

e 2.8. 
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Figura 2.7 - Filtração utilizando filtro de tecido (Soares et al., 2004). 

 

 

Figura 2.8 - Filtração utilizando filtro de tecido (Soares et al., 2004). 

 

No processo industrial, a turbidez da cajuína é considerada o principal problema 

observado na fabricação deste produto, podendo ser originado em algumas etapas do 

processamento. Na etapa de clarificação, a turbidez pode ser ocasionada pelo uso excessivo ou 

pela ação retardada do agente clarificante sobre os taninos condensados presentes do suco de 

caju, assim, esta etapa deve ser realizada de forma correta para evitar a turbidez, a qual promove 

a formação de sedimentos na cajuína. Outra etapa que pode favorecer a turbidez na cajuína é a 
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filtração, que se realizada de forma ineficiente, promoverá a sedimentação após a estocagem 

prolongada deste produto (Silva Neto et al., 2009). Estes sedimentos podem ser devido à 

decomposição da pectina ou amido e/ou ao uso do agente clarificante, quando não são 

removidos completamente (Sierbert, 1999). 

Além disso, o suco pode ser contaminado por leveduras, decorrente da realização do 

tratamento térmico ineficiente, e pela deficiência da higienização na filtração e nas embalagens, 

que são resultado da ausência de boas práticas de fabricação durante o processamento. Todos 

esses fatores estão relacionados à falta de controle de qualidade durante a fabricação da cajuína 

(Silva Neto et al., 2009). 

Neste sentido, a remoção dos taninos condensados do suco de caju juntamente com um 

processo de fabricação com qualidade são essenciais para a sua obtenção, além de melhorar as 

propriedades sensoriais e estender a vida de prateleira desse produto. Assim, pesquisas vêm 

sendo realizadas para melhorar os métodos de clarificação em sucos de frutas, e entre eles o 

processo de obtenção da cajuína. 

 

 

2.2. Clarificação de sucos de frutas 

 

Os sucos de frutas apresentam-se naturalmente turvos, mas em diferentes proporções, 

devido especialmente à presença de polissacarídeos (pectina, celulose, hemicelulose, lignina e 

amido), proteínas, taninos e metais (Vaillant et al., 2001). Para os consumidores, a aparência 

clara é um fator determinante, desta maneira, as indústrias de sucos de frutas vêm investindo 

em métodos que viabilizem a melhoria na aparência (Sandri et al., 2011). A clarificação de 

sucos pode ser obtida através de processos: físicos, químicos e bioquímicos, ou pela associação 

entre eles, para a obtenção de melhores resultados (Oliveira et al., 2010b).  

Para a obtenção de sucos de frutas clarificados, a clarificação é considerada uma etapa 

importante no processamento por remover pectina e outros carboidratos que estão presentes no 

suco. Além de aumentar a vida de prateleira do produto, proporcionar estabilidade quanto à 

formação de turbidez e sedimentos. Geralmente, os procedimentos de clarificação podem ser 

obtidos por meio de centrifugação, de tratamento enzimático ou aplicando agentes clarificantes 

tais como, gelatina, bentonita, sílica gel, e polivinil pirrolidona ou a combinação destes 

compostos (Chatterjee et al., 2004).  
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O tratamento enzimático ou despectinização tem sido apresentado como uma alternativa 

eficiente para reduzir a turbidez em sucos de fruta, através da utilização de pectinases (Kashyap 

et al., 2001; Landbo et al., 2007; Vaillant et al., 1999). Esse ocorre através da degradação da 

pectina pela ação das pectinases, que resulta na redução da viscosidade e formação de 

aglomerados, facilitando a separação por meio de centrifugação ou filtração. Enzimas 

pectinolíticas, ou pectinases, agem de diferentes formas em seu substrato, a pectina. As 

preparações comerciais de pectinas podem conter um ou mais tipos de enzimas microbianas 

pectinolíticas (dependendo do uso específico), bem como celulases, hemicelulases, proteases e 

amilases (Gailing et al., 2000). 

Na extração e clarificação de sucos de frutas e vegetais, utiliza-se a combinação de 

pectinases, celulases e hemicelulases, chamadas coletivamente de enzimas de maceração 

(Uenojo e Pastore, 2007). No entanto, em clarificação de sucos de frutas, o sucesso do uso de 

enzimas pectinolíticas depende dos substratos envolvidos, o que pode não apenas apresentar 

diferentes concentrações de pectina, mas também de celulose, hemiceluloses, componentes de 

lignina e outros (Vaillant et al., 1999). Em sucos clarificados, as pectinases são muito utilizadas 

no processo de clarificação do suco de maçã (Kashayp et al., 2001).  

Além dos processos enzimáticos, processos físicos também são muito aplicados. Dentre 

eles, podemos citar os processos de separação por membranas (Ciani et al., 2005; Castro et al., 

2007). A tecnologia de membrana tem sido avaliada como alternativa para reduzir as perdas 

sensoriais e nutricionais. Estas perdas podem ocorrer nos processos comumente utilizados para 

conservação, clarificação e concentração de sucos de frutas (Vaillant et al., 1999; Sá et al., 

2003). No entanto, a utilização de membranas apresenta uma desvantagem que é influenciada 

pelo declínio de fluxo do permeado ao longo do processo, devido às incrustações na membrana, 

fenômeno conhecido como fouling (Ciani et al., 2005; Araya-Farias et al., 2008). 

Outro método de clarificação é através do uso de gelatina, empregando bentonita e sílica 

gel, como coadjuvantes. Este procedimento geralmente é utilizado em processos industriais 

para obtenção de sucos e fermentados de maçã (Stocké, 1998).  Este método de clarificação foi 

aplicado com sucesso por Lee et al. (2007) na clarificação do suco de banana. Para o processo 

de clarificação, a gelatina deve apresentar cargas positivas em pH baixo, como ocorre em sucos 

de frutas (Oszmianski e Wojdylo, 2007). O mecanismo da clarificação com gelatina em sucos 

de frutas tem início quando a gelatina que possui cargas positivas reage através de ligações 

iônicas com polifenóis de cargas negativas, formando um grande complexo insolúvel, o qual 

precipita por força da gravidade. Quando combinada com a bentonita e a sílica gel, estas 

apresentam cargas negativas e, desta forma, aplicadas após a clarificação com gelatina, 
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removem os compostos com cargas positivas, bem como possíveis resíduos de gelatina ainda 

presentes nas bebidas (Oszmianski e Wojdylo, 2007). 

Outros métodos de clarificação de sucos de frutas têm sido estudados. Araya-Farias et 

al. (2008) avaliaram o potencial da eletroflotação na clarificação de suco de maçã e Domingues 

et al. (2012) avaliaram a aplicação da quitosana, a partir da casca do camarão, na clarificação 

de suco de frutas de maracujá. A quitosana (quitina desacetilada), por ser de natureza catiônica, 

não tóxica e biodegradável, também tem sido usada em processo de clarificação de sucos de 

frutas, por ser considerada um agente coagulante eficaz que auxilia na separação de partículas 

em suspensão presentes em bebidas (Chatterjee et al., 2004).  

Segundo Araya-Farias et al. (2008), os tratamentos de clarificação mostram uma relação 

direta entre os valores de turbidez e as concentrações de taninos e de proteínas nos sucos de 

maçã: menor turbidez dos sucos, menor quantidade de taninos e proteínas. 

Considerando o suco de caju, a técnica convencional de clarificação é através da 

utilização de gelatina (Silva Neto et al., 2009). No entanto, o uso de métodos associados vem 

sendo estudado por alguns autores. Couri et al. (2002) compararam o tratamento da polpa do 

caju com tanase e com gelatina, visando à redução da turbidez e do teor de taninos. Campos et 

al. (2002) estudaram a estabilidade e a vida de prateleira do suco de caju clarificado por 

microfiltração associado enzimas, para obter menor adstringência e uma melhor estabilidade 

física. Ciani et al. (2005) avaliaram a utilização da microfiltração e da osmose inversa para a 

obtenção de suco de caju clarificado e concentrado.  

Castro et al. (2007) estudaram o efeito da clarificação da polpa de caju in natura e da 

polpa hidrolisada utilizando os processos de microfiltração e ultrafiltração. Neste estudo, os 

clarificados obtidos apresentaram variações mais significativas no teor de polpa, obtendo um 

teor de polpa zero, com redução de 99% na turbidez e de 96% dos taninos condensados, com 

consequente aumento na luminosidade do suco. 

 

 

2.3. Resinas de troca iônica utilizada na indústria de alimentos  

 

Na indústria de alimentos, as resinas de troca iônica também têm sido aplicadas em 

processos de separação, incluindo extração e purificação de alimentos (Achaerandio et al., 

2002; Cren et al., 2009; Cavia-Saiz et al., 2011; Ohmori, et al., 2013). O processo de separação 

por resinas de troca iônica é considerado uma operação unitária, aplicada a diferentes indústrias 
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(Cren, 2009), sendo a purificação e desmineralização de água as primeiras aplicações destas 

resinas (Aultman, 1950). 

Achaerandio et al. (2002) estudaram a capacidade de descolorir vinagres brancos e rosés 

utilizando resina de troca iônica fortemente básica (Lewatit S-6328-A) e compararam com 

carvão ativado, que é geralmente usado como um adsorvente na indústria para descoloração do 

vinagre. Este estudo mostrou que vinagres brancos e rosés podem ser decoloridos através da 

resina de troca iônica, substituindo o uso de carvão ativado. Isto significa que o processo 

tradicional, lotes ou batelada, utilizado pelos pequenos produtores de vinagre pode ser 

transformado num processo contínuo. No entanto, a eficiência da resina para descoloração do 

vinagre foi um pouco menor em relação à do carvão ativado, sendo necessário mais resina para 

a mesma eficiência de descoloração. Por outro lado, uma importante vantagem é considerar que 

a resina pode ser regenerada e reutilizada o que diminui o custo do tratamento. Além disso, a 

mudança para processo contínuo corresponderá a uma diminuição da poluição, visto que o 

carvão ativado só pode ser utilizado apenas uma vez, sendo que este produz uma quantidade 

considerável de resíduos sólidos, e o uso de resinas de troca iônica na produção de vinagre pode 

diminuir a quantidade desses resíduos. 

Vera et al. (2003a) compararam diferentes resinas de troca iônica basicamente fracas 

para retirar a acidez do suco de maracujá utilizando uma coluna de  vidro 70 mL (1,7 cm de 

diâmetro e 31 cm de comprimento), onde um volume de 50 mL de resina foi colocado na coluna 

para cada teste. A desacidificação foi realizada a fim de aumentar o pH suco de 3 a 4. O aumento 

do pH foi obtido por redução dos íons cítricos que foram trocados por íons OH- da resina. Estas 

resinas foram escolhidas por possuirem maior capacidade de troca com menor volume de 

regenerante, sendo todas autorizadas pelo Food and Drug Administration (FDA) para ser 

utilizado no processamento de alimentos. De acordo com os autores, entre as resinas testadas, 

as mais eficientes foram Amberlite IRA67, IRA95 e Duolite A378 e A7 por fornecem a maior 

produção de suco desacidificado com o menor consumo de regenerante.  No entanto, eles 

também verificaram que o custo da resina Duolite A7 é maior do que as outras e concluiram 

que as resinas mais aconselháveis para a desacidificação do suco clarificado de maracujá são 

Amberlite IRA95 e Duolite A378. Em relação a taxa de fluxo, foi verificado que a utilização 

de baixas taxas de fluxo (10 volume do leito por hora - BV/h) na fase de saturação é 

recomendada para obter a quantidade máxima de desacidificação do suco, e concluiram que a 

taxa de fluxo teve um efeito significativo sobre o volume de suco tratado. Para a fase de 

enxaguamento, pelo contrário, é preferivel empregar elevadas  taxas de fluxo para diminuir o 

consumo de água de lavagem.  
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Yaginuma (2007) pesquisou a purificação do extrato de inulina a partir de yacon, obtido 

pela extração utilizando adsorção em resinas de troca iônica, Purolite C150 (catiônica 

fortemente ácida) e Purolite A860S (aniônica fortemente básica), grau alimentício, com 

objetivo de eliminar os minerais, pigmentos e proteínas presentes no extrato de yacon. Neste, o 

autor concluiu que, o processo de purificação por troca iônica com a resina Purolite A860S 

mostrou-se eficaz na purificação do extrato de inulina, retirando completamente a quantidade 

de minerais presentes no extrato de yacon e reduzindo 78% o teor de proteínas. O processo de 

retirada de pigmentos resultou em um extrato translúcido, com uma diferença de cor de 48,59 

determinada pelo sistema CIELab. Além disso, também concluiu que a regeneração da resina 

reduz os custos, tornando o processo industrialmente viável e que o método de troca iônica é 

um processo adequado para os fins propostos. 

Coca et al. (2008) estudaram a distribuição do tamanho molecular de corantes presentes 

no suco de beterraba sacarina, utilizando resinas de estireno (Lewatit 6368) fortemente 

aniônica, durante o processo de descoloração deste suco. Os resultados indicaram que a 

utilização desta resina para descoloração do suco proporcionou redução da cor em cerca de 75 

a 80%; e que o estudo da cromatografia de exclusão de tamanho foi útil para analisar a evolução 

dos corantes. Corantes de beterraba foram adsorvidos na matriz de resina de acordo com as suas 

massas moleculares. Corantes com massa molecular de 20 kDa foram completamente 

removidos, mostrando alta afinidade pela resina e um caráter fortemente aniônico. No entanto, 

a remoção dos corantes com massas moleculares acima de 100 kDa foi de 70-80% e os corantes 

com baixa massa molecular (2 kDa) foi consideravelmente inferior (50-70%), indicando menor 

afinidade pela resina. As remoções de ânions sulfato, nitrato e citrato foram totais, enquanto 

que a concentração de ânions cloreto em sucos sem coloração aumentou consideravelmente. 

Neste estudo também foi observado baixo consumo de regenerante, cerca de 57 L de 

regenerante por m3 de suco tratado. 

Outro estudo utilizando resinas de troca iônica e carvão ativado foi realizado por Luz el 

al. (2008), na remoção dos açúcares frutose e glicose presentes no suco de caju clarificado com 

adição de gelatina (10% m/v). Primeiro foi adicionado o carvão ativado granulado (119-8X30), 

em seguida foram utilizadas as resinas de troca iônica DOWEX Monosphere 99/Ca e DIAION 

UBK555, ambas catiônicas fortemente ácidas. Os resultados mostraram que após o tratamento 

com carvão ativado e com as resinas catiônicas houve uma redução substancial da cor e 

turbidez. Em relação à adsorção dos açúcares, a resina DIAION apresentou uma diminuição na 

capacidade para ambos os açúcares. Por outro lado, a resina DOWEX aparentemente manteve 
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a sua capacidade adsorção, embora, segundo os autores, seja necessário recolher mais dados 

experimentais, a fim de verificar a integridade do adsorvente.  

Em busca de novos processos para melhorar a elaboração de vinhos tintos em zonas de 

clima quente, Merelo (2009) estudou alternativas tecnológicas para substituir ou complementar 

os processos tradicionais existentes, e dentre elas utilizou o tratamento com resinas de troca 

iônica fortemente ácida, Lewatit Monoplus VP OC 1800, em coluna de vidro (0,50 m de altura 

e 0,0032 m de diâmetro) com um leito de resina de 0,1 L para a remoção da cor nos vinhos 

tintos, sendo avaliada curvas de ruptura em relação à correção do pH. O tratamento, tanto para 

pré como para pós-fermentação, foi eficaz na correção do pH do mosto da uva e do vinho, 

apresentou uma ligeira diminuição das antocianinas e taninos e não modificou o aroma dos 

vinhos obtidos. 

Outro emprego é a utilização das resinas em processo de filtração para remoção de 

compostos químicos indesejados. Estudo realizado por Stella (2010) avaliou os efeitos da 

filtração sobre a qualidade da cachaça empregando resinas de troca iônica, Dowex Marathon A 

(aniônica) e Dowex Marathon C (catiônica), considerando parâmetros físico-químicos e 

sensoriais. Os resultados mostraram que as resinas foram eficientes na remoção de cobre, mas 

sem efeito sobre os demais contaminantes. A filtração afetou também a concentração de 

componentes secundários, com redução significativa na acidez volátil, na quantidade de 

aldeídos e de ésteres. Este efeito na composição foi influenciado pelo tipo de resina, sendo 

confirmado na análise sensorial da cachaça envelhecida, cujos resultados mostraram diferenças 

entre resinas e produtos. 

Estudos recentes com aplicação de resinas de troca iônica nos processos industriais são 

diversos. Coca et al. (2010) usaram resina de troca catiônica fraca (Lewatit S 8528) como 

alternativa ao uso de resinas de troca catiônica forte para a remoção de sal de cálcio, neste 

estudo o desempenho da resina Lewatit S 8528 foi comparada com a utilizada industrialmente 

Amberlite SR1L Na, uma resina catiônica forte. Os resultados experimentais mostraram que a 

utilização de Lewatit S 8528, sob a forma ácida é uma alternativa viável para as clássicas resinas 

de troca catiônica forte, proporcionando eficiência de remoção de cálcio superior a 80%. 

Ibeas et al. (2015) avaliaram o impacto da resina de troca catiônica (tipo gel, STAB 1.0, 

fracamente ácida), sobre a estabilidade de tartarato, a composição química, a composição 

fenólica geral, antocianina individual e diferente conteúdo de fração de proantocianidinas em 

vinho tinto feito a partir da mistura de três variedade de uvas vermelhas portuguesas. Além 

disso, avaliaram a influência da estabilização tartárica nas propriedades organolépticas. O 

estudo foi realizado comparando vinho tinto não tratado (controle) a lotes de vinhos tintos 
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tratados em diferentes proporções de resina de troca catiônica (5, 10, 15 e 25%). Também foi 

analisado o vinho eluído representando 100%. Os resultados mostraram que a resina de troca 

catiônica foi útil para ajustar o pH, a acidez total e para melhorar a estabilidade tartárica, além 

disso, apresentou uma boa capacidade de retenção de potássio e de cálcio. Verificou-se que o 

tratamento com a resina favoreceu uma redução de antocianinas totais entre 11,4 e 75,6% de 

vinho tratado com 5 e 100% de resina, respectivamente. Em relação a proantocianidinas, estes 

autores observaram que os lotes de vinho tratados com diferentes proporções de resina 

apresentaram uma significativa diminuição do seu conteúdo, especialmente para a fração 

monomérica, entre 6,5 e 50,4%. Os resultados sensoriais mostraram que os vinhos tratados com 

maior quantidade de resina comprometeu a qualidade do sabor, sendo o vinho controle o melhor 

avaliado. Os autores concluíram que a utilização da resina de troca catiônica é interessante para 

melhorar a estabilidade tartárica presente em vinho tinto, mas ao mesmo tempo, é importante 

analisar os efeitos potenciais sobre o conteúdo fenólico e propriedades organolépticas dos vinho 

tratados. 

Hiromori et al. (2016) utilizaram um processo simples a baixa temperatura para 

recuperar seletivamente os tocoferóis, que é um subproduto do refino de óleo comestível. O 

processo utilizado por estes autores consiste em três operações: a esterificação de ácidos graxos 

livres com um catalisador de resina de troca catiônica (do tipo porosa, Diaion PK208LH), 

adsorção de tocoferóis em resina de troca aniônica (do tipo porosa, Diaion PA306S), e a 

dessorção dos tocoferóis a partir da resina. Os resultados mostraram que não ocorreu 

degradação de tocoferóis durante esses processos, e que não houve impureza na fração rica em 

tocoferol, tais como esteróis ou glicerídeos inicialmente presente no óleo vegetal comestível. 

Estas impurezas são comumente encontradas no produto do processo multi-fase de destilação 

molecular convencional. Este novo processo melhora a taxa de recuperação total e a fração de 

massa do produto (75,9 e 51,0% em peso) comparado com os do processo convencional (50 e 

35% em peso), sendo considerado um processo novo e simples que permite a recuperação 

seletiva e eficiente de tocoferóis a partir de óleos vegetais. 

Na indústria de alimentos, as resinas de troca iônica são utilizadas em vários processos, 

em meios aquosos e não aquosos. É o caso da indústria de refino de açúcar, no qual a resina é 

utilizada em processos como a descoloração do açúcar, além da separação cromatográfica da 

frutose e glicose (Cren, 2005; Miers, 1995). Resinas de adsorção são também muito utilizadas 

em estudos para retirada da acidez presentes em sucos de frutas (Calle et al., 2002; Vera et al., 

2003a). Além disso, a regeneração da resina reduz os custos e torna o processo industrialmente 
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viável (Yaginuma, 2007) podendo ser utilizada no processo de clarificação do suco de caju, 

para obtenção de um produto com qualidade.  

 

 

2.4. Resinas de troca iônica 

 

 

As resinas de troca iônica são polímeros de alta massa molar, contendo grupos iônicos 

como parte integral da estrutura do polímero (Kunin e Myers, 1952). São trocadores de íons 

constituídos por sólidos porosos insolúveis, caracterizados pela presença de íons e água em sua 

estrutura (Gomide, 1988). 

O teor de água do trocador iônico é uma propriedade importante na troca iônica. Pois é 

a água que facilita a movimentação dos íons na massa do sólido. Quanto maior o teor de água 

na resina, mais facilmente ocorrerá a transferência dos íons. Em relação ao grau de ligações 

cruzadas da resina, esse também influencia na movimentação dos íons. Dessa forma, quanto 

maior for o grau de ligações cruzadas, menor será o teor de água na resina e consequentemente 

mais difícil será a movimentação dos íons (Gomide, 1988). Por outro lado, quanto menor o 

número de ligações cruzadas, mais aberta será a estrutura da resina e, portanto, mais permeável 

para substâncias de maior massa molecular (Rosa et al., 2007).  

O processo reversível é uma das principais vantagens do uso destas resinas, uma vez 

que esses materiais podem ser regenerados com uma solução contendo o íon inicialmente 

presente no sólido polimérico, que irá então reverter a reação de equilíbrio restaurando a resina 

para a sua condição inicial, podendo assim ser reutilizada (Hiester et al., 1963). Outras 

vantagens da utilização de resinas são: i) estabilidade em água quente (exceto as fortemente 

básicas) e frente a agentes químicos em solução, ii) presença de apenas um grupamento 

funcional, obtidas na granulometria desejada, iii) existência de diferentes tipos: aniônicas e 

catiônicas, fracas ou forte, ácidas e básicas, grau de ligação variável entre as cadeias, iv) 

controle do ciclo operacional de fácil execução analisando-se apenas a acidez e pH, 

periodicamente. 

Assim, a troca iônica pode ser considerada como uma reação reversível entre os sítios 

ativos da resina e os íons trocáveis da solução. A reação reversível que ocorre no processo de 

troca iônica em resina aniônica está apresentada a seguir: 
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RA1 + CA2                             RA2 + CA1 

 

Em que: R são os íons da rede fixa da resina de troca iônica; A1 são ânions da resina de troca 

iônica, A2 são ânions da solução aquosa e C são os cátions de troca. 

Assim, a teoria de troca iônica pode ser considerada um fenômeno que ocorre em uma 

estrutura insolúvel, que por sua vez é altamente interligada e contém cargas positivas ou 

negativas não móveis (co-íons), às quais se ligam íons de carga oposta (contra-íons), ou seja, 

íons presentes na matriz. Esses últimos são íons móveis, sendo que outros íons de mesma carga 

podem ser substituídos pelos contra-íons originalmente ligados à estrutura da resina (Cren, 

2005). 

Segundo Vogel (2002), a troca iônica é a troca de íons de mesma carga entre uma 

solução e um corpo sólido muito insolúvel, quando colocados em contato. O sólido, trocador 

de íons, deve conter seus próprios íons para que a troca se processe com rapidez e na extensão 

suficiente para ter interesse prático. O sólido deve ter uma estrutura molecular aberta, 

permeável, para que que os íons e as moléculas da solução possam mover-se para dentro e para 

fora da estrutura. Estes trocadores de íons são polímeros de natureza complexa. 

Em geral, alguns requisitos são indicados para que uma resina seja utilizada em 

processos de separação/purificação, tais como: i) ser suficientemente reticulada para que a sua 

solubilidade seja desprezível; ii) ser suficientemente hidrofílica para permitir a difusão dos íons 

por meio da estrutura; iii) conter um número suficiente de grupos trocadores de íons acessíveis 

e ser quimicamente estável; iv) quando inchada (hidratada), deve ser mais densa que a água 

(Vogel, 2002). 

De acordo com Stella (2010), o trocador iônico pode ser considerado como um material 

que contém uma matriz com íons de carga positiva ou negativa fortemente fixados. Uma reação 

de troca poderá ocorrer se um trocador M-A+ foi colocado em contato com uma solução aquosa 

que contenha íons B+, como observado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9 - Representação da filtração com resinas iônicas (Stella, 2010). 

 

Partículas sólidas de troca iônica ocorrem de maneira natural em zeólitas inorgânicas ou 

de forma artificial na produção de resinas orgânicas. As resinas de troca iônica são constituídas 

por polieletrólitos de alto peso molecular que podem trocar seus íons de carga similar que estão 

presentes no meio. Cada resina possui um número distinto de íons ligados que por sua vez 

representa a quantidade máxima de troca por unidade de resina. Em geral, a afinidade por um 

íon determinará a eficiência de troca iônica, ou seja, quanto maior a afinidade por um íon, maior 

será a eficiência de troca e maior será capacidade da resina em remover o íon da solução (Goto, 

2004). 

Ainda segundo Goto (2004), as resinas de troca iônica são classificadas em função dos 

ions disponíveis para a troca ou que estão sendo substituídos. Assim, as resinas são catiônicas, 

quando possui um íon móvel carregado positivamente disponível para troca, e aniônicas, 

quando o íon disponível para troca é carregado negativamente. Tanto as resinas catiônicas, 

quanto as aniônicas podem ser produzidas a partir do mesmo polímero orgânico, estireno em 

ligação cruzada com divinilbenzeno, o que diferencia é o grupo ionizável ligado ao polímero, 

sendo o comportamento químico da resina determinado por este grupo funcional. Assim, as 
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resinas podem ser classificadas em trocador catiônico de ácido forte ou fraco ou trocador 

aniônico de base forte ou fraca. 

A terminação forte e fraca para a classificação das resinas é uma referência à força que 

o grupo iônico afixado tem de se dissociar completamente ou não. O grupo ativo das resinas 

catiônicas fortes são, geralmente, grupos de ácidos sulfônicos; já as resinas catiônicas fracas 

contêm grupos carboxílicos e fosfóricos ligados a matriz. As resinas aniônicas fortes possuem 

grupos amino quaternários e as fracas contêm outros amino-grupos acoplados à matriz (Kunin 

e Myers, 1952; Helfferich, 1962; Hiester et al., 1963; Yaginuma, 2007). 

Além dos grupos iônicos funcionais, a estrutura da matriz é outra maneira de diferenciar 

as resinas de troca iônica e pode ser do tipo: macroporosa, gel, isoporos e pelicular. As resinas 

com estrutura macroporosa são produzidas a partir dos monômeros na presença de solventes, a 

qual gera uma estrutura porosa, formada ao longo da polimerização. As com estrutura em gel 

são as que durante a polimerização, a rede obtida apresenta-se em forma de gel. As de estrutura 

isoporosa são as que apresentam estrutura porosa e possuem poros uniformes e as do tipo 

peliculares são as que apresentam opções em suas formas, contudo não apresenta uma forma 

granular e sim em forma de filme, fibra, placa entre outras (Cren, 2009). 

As resinas orgânicas sintéticas são mais utilizadas por apresentarem características de 

acordo com a sua aplicação. Estudos recentes mostram a diversidade de resinas existentes e a 

aplicação adequada destas depende dos compostos selecionados que se deseja adsorver. A 

Tabela 2.3 resume as características das resinas adsorventes de troca iônica utilizados por 

Kammerer et al. (2010) que estudaram o impacto de sacáridos e aminoácidos na interação de 

polifenóis de maçã com resinas de troca iônica.  
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Tabela 2.3 - Características das resinas adsorventes de troca iônica (Kammerer et al., 2010). 

Resinas de troca 

iônica 

Tipo Grupo funcional Matriz Íons 

Lewatit S 2528 FA Ácido sulfônico 

altamente reticulado 

Poliestireno reticulado 

 

Na+ 

Lewatit S 2328 FA Ácido sulfônico 

levemente reticulado 

Poliestireno reticulado 

 

H+ 

Lewatit S 8227 FA Ácido carboxílico Poliacrilato reticulado 

 

H+ 

Lewatit S 8528 FA Ácido carboxílico Poliacrilato reticulado 

 

H+ 

Lewatit OC 1072 FB Amina terciária Divinilbenzeno 

poliacrilamida reticulada 

 

Base 

livre 

Lewatit S 4528 FB Terciário e muito baixo 

nível de quaternário 

 

Poliestireno reticulado Base 

livre 

Lewatit S 6328A FB Amina quaternária   

tipo 1  

Poliestireno reticulado 

 

Cl- 

Lewatit S 5428 FB Amina quaternária  

tipo 1 

Poliacrilamida reticulada 

 

Cl- 

Amberlite  

XAD 16 HP 

RAA - Poliestireno-divinilbenzeno 

 

 

Lewatit  

VP OC 1064 

MD PH 

RAA - Poliestireno reticulado  

*FA (Fortemente ácida); FB (Fortemente básica); RAA (resina adsorvente apolar) 

 

O grupo funcional mais comumente usado como trocador de cátions é o grupo sulfônico, 

já a amina quaternária é utilizada como trocadora de ânions. Os trocadores de íons podem ser 

considerados como ácidos bases ou sais insolúveis. As resinas de troca iônica fortemente básica 

interagem com espécies aniônicas fortes e fracas. Da mesma forma, as resinas de troca catiônica 

fortemente ácida interagem com espécies catiônicas fortes e fracas (Kammerer et al., 2010). 
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2.5. Adsorção de troca iônica 

 

A adsorção é a transferência de um ou mais constituintes de uma fase fluida para a 

superfície de uma fase sólida, utilizada em processos de purificação e separação. A operação 

unitária de troca iônica é tão semelhante a adsorção que pode ser vista como um caso particular 

desta operação (Gomide, 1988).  

No processo de adsorção existe a interação entre o adsorbato e a superfície do 

adsorvente, o qual resulta da existência de forças atrativas não compensadas na superfície do 

sólido. Conforme a natureza das forças de ligação envolvidas, a adsorção pode ser classificada 

em: adsorção física (fisissorção) e adsorção química (quimissorção). 

A adsorção física (fisissorção) ocorre por forças de atração entre o adsorvente e o 

adsorbato. Estas interações se dão de longo alcance, porém, são relativamente fracas 

envolvendo, principalmente, interações de van der Waals. Já na adsorção química 

(quimissorção), a interação entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente é muito mais 

intensa, similar a uma ligação química. Tais interações são mais específicas e mais fortes do 

que as forças de adsorção física e são limitadas à cobertura em monocamada. As diferenças 

entre a adsorção física e química estão apresentados na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 - Algumas diferenças entre adsorção física e química (Ruthven, 1984). 

Adsorção Física Adsorção química 

van der Waals 

 

Forças comparadas às ligações químicas 

A quantidade adsorvida depende mais do 

adsorbato do que do adsorvente 

 

A quantidade adsorvida depende do 

adsorbato e adsorvente 

Só é significante a baixas temperaturas Pode ocorrer em grandes faixas de 

temperatura 

 

Adsorção pode ocorrer tanto multicamadas, 

como em monocamadas 

 

Adsorção ocorre somente em monocamada 

 

Da mesma maneira que a adsorção, o processo de troca iônica pode ser classificado 

como adsorção física, quando envolve forças de van der Waals e interação eletrostática; ou 

adsorção química, onde se formam ligações químicas entre adsorvente e adsorbato. A utilização 
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de uma fase sólida do tipo estrutura iônica envolve tanto o processo de adsorção física quanto 

o processo de troca iônica em si, que também é considerado um processo de adsorção de forma 

genérica (Cren, 2005; Yaginuma, 2007). Segundo (Ruthven, 1984) as forças de van der Waals 

estão sempre presentes no processo de adsorção, quer seja física ou de troca iônica, enquanto 

as forças eletrostáticas estão presentes apenas para as resinas, que possuem uma estrutura 

iônica. 

A troca iônica envolve a transferência de massa pelo contato entre a fase líquida e a fase 

sólida, com o objetivo de realizar a troca de íons entre a solução e o sólido. Como na adsorção, 

o sólido é seletivo retirando da solução o que tem afinidade (Gomide, 1988). 

 

 

2.5.1. Isotermas de troca iônica 

 

 

As resinas de troca iônica apresentam um comportamento similar ao da adsorção 

(Gomide, 1988). Para melhor entender os processos de adsorção, normalmente faz-se uso das 

isotermas de adsorção, que através de gráficos representam a relação entre a quantidade 

adsorvida por unidade de peso do adsorbato a temperatura constante nas condições de 

equilíbrio. Através das isotermas obtêm-se informações sobre a distribuição de soluto 

adsorvidos entre as fases líquida e sólida em várias concentrações de equilíbrio. Os dados 

obtidos no estudo da isoterma de adsorção são específicos para cada sistema e a sua 

determinação deve ser realizadas considerando cada aplicação (Rangabhashiyam et al., 2014). 

Na literatura existem diferentes modelos que podem descrever o comportamento das 

isotermas de adsorção que têm o intuito de avaliar a capacidade de troca das resinas utilizadas. 

Algumas destas são apresentadas na Tabela 2.5. Dentre os modelos mais comumente utilizados 

para avaliar adsorção, estão os modelos de Langmuir e Freundlich (Soto et al., 2011). 
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Tabela 2.5 - Modelos e equações isotermas (Soto et al., 2011). 

Modelos Equações  

Freundlich 
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e
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1
 (Equação 8) 

Onde: qe = quantidade do soluto adsorvente por peso do adsorbato no equilíbrio (mg/g); qm = capacidade máxima 

de adsorção (mg/g); kL = constante de Langmuir relativa a energia livre de adsorção (mL/mg); Ce, = concentração 

de equilíbrio do soluto (mg/mL); kF = constante de Freundlich, e refere-se a capacidade de adsorção (mL de nF/mg 

de nF); nF = parâmetro de Freundlich; ΔQ = variação da energia de adsorção (kJ/mol), kTk = constante de equilíbrio 

Temkin (L/mg); kT = constante de equilíbrio Toth; mT = expoente do modelo Toth; qm,DRK = capacidade de adsorção 

máxima Dubinin-Radushkevich (mg/g);  mDR = expoente do modelo; ES = energia de adsorção característica; C* = 

concentração de saturação; qms = capacidade de adsorção máxima Sips (mg/g); ks =constante de equilíbrio Sips 

(L/mg); mS =expoente do modelo; kR = constante Redlich-Peterson (mL/mg); aR = constante (L/mg); 𝛽 = expoente 

entre 0 e 1. qmRP = capacidade de adsorção máxima Radke-Prausnitz (mg/g); KPR = constante de equilíbrio Radke-

Prausnitz (mL/mg); mRP =expoente do modelo entre 0 e 1; kR = constante Radke-Prausnitz (mL/mg). 
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2.5.1.1. Isotermas de Freundlich 

 

 

O primeiro modelo de isoterma foi proporto por Freundlich (1909). Este modelo 

apresenta uma relação empírica e adequada para sistemas não ideais com superfícies altamente 

heterogêneas (Paulino et al., 2006). Em relação a troca iônica, o modelo de Freundlich (Equação 

1) é uma relação empírica que descreve a troca iônica dos solutos presentes na fase líquida em 

contato com a superfície sólida, o que pressupõe que os diferentes sítios da resina de troca 

iônica estão envolvidos com várias energias de adsorção. É comumente utilizado para descrever 

as características de adsorção em superfícies heterogêneas. A isoterma de Freundlich representa 

a relação entre as quantidades de espécies iônicas trocadas por unidade de massa de resina (qe), 

e a concentração das espécies iônicas em equilíbrio, Ce (Víctor-Ortega et al., 2016). 

No modelo de Freundlich, a adsorção depende das constantes empíricas kF que relaciona 

a capacidade de adsorção e nF que fornece a intensidade de adsorção entre o adsorvente e o 

adsorbato, a qual indica se a adsorção é favorável ou não. A adsorção é favorável se nF > 1, e 

não favorável se nF < 1. Essa isoterma é expressa através de uma equação exponencial e tem 

ampla aplicação em sistemas heterogêneos, na adsorção em múltiplas camadas, com uma 

distribuição do calor de adsorção não uniforme (Soto et al., 2011; Foo e Hameed, 2010). 

 

 

2.5.1.2. Isotermas de Langmuir 

 

 

Outro modelo de adsorção muito usado foi o desenvolvido por Langmuir em 1918, em 

que, pela primeira vez foi apresentado o conceito de monocamada de adsorção, formada em 

superfícies sólidas energicamente homogêneas através de estudos cinéticos. Os estudos de 

adsorção de Langmuir para gás em superfícíeis levaram à obtenção de um tratamento geral de 

cinética de reação sobre superfícies. Segundo Langmuir, a catálise de superfície é geralmente 

precedida por quimiossorção, sendo a cinética da reação de superfície definida em termos de 

sua equação monocamada (Dabrowski, 2001). 

Assim, o modelo proposto por Langmuir (Equação 2) assume as hipóteses de que a 

adsorção ocorre em uma monocamada, ou seja, a medida que as moléculas são adsorvidas, 

existe uma movimentação destas na superfície do adsorvente, de forma uniforme, o que permite 
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a formação de monocamada que recobre toda a superfície do adsorbato; e que a adsorção pode 

ocorrer em um número fixo de sítios localizados sobre uma superfície, na qual todos os sítios 

de adsorção são idênticos e energeticamente equivalentes (Paulino et al., 2006). Esse modelo é 

mais simples e muito utilizado na literatura para representar a quimissorção (Ruthven, 1984). 

No entanto, existem vários tipos de sítios de adsorção, e o mecanismo de adsorção não é o 

mesmo para a primeira e para a última molécula. Neste sentido, modelos baseados na superfície 

de uma camada monomolecular, sem interações não poderiam retratar a realidade, e desta 

maneira, não justificaria a sua utilização em muitos sistemas de adsorção (Bretag et al., 2009). 

Além disso, a maioria dos sólidos apresenta superfícies energeticamente heterogênea, devido 

aos sítios de adsorção estarem distribuídos em níveis energicamente diferentes (Dabrowski, 

2001).  

Contudo, a isoterma de Langmuir é amplamente utilizada para quantificar o 

desempenho de diferentes adsorventes (Chen e Huang, 2010). Em relação a troca iônica, Pal et 

al. (2013) consideraram que a teoria de Langmuir assume uma cobertura uniforme em 

monocamada durante adsorção de ânions na superfície homogênea do adsorvente (resina de 

troca iônica). Assim, um ponto de saturação é alcançado durante o equilíbrio, não podendo mais 

ocorrer a adsorção e troca iônica dentro dos sítios específicos da resina de troca iônica.  

As características essenciais e a viabilidade do modelo de Langmuir foram expressos 

por Weber e Chakravot (1974) em termos de uma constante adimensional, conhecido como 

fator de separação (RL), que é expressa pela seguinte Equação: 

 

                                                          
0.1

1

Ck
R

L

L


                                                               (9) 

 

Em que: valores RL indicam que a forma da isoterma de adsorção é desfavorável (RL> 1) ou 

favorável (0 < RL <1) ou linear (RL = 1) ou irreversível (RL = 0). 

 

 

2.5.1.3. Isotermas de Temkin 

 

 

O modelo de Temkin (Equação 3) desenvolvido em 1940 é o primeiro modelo que 

descreve a adsorção de hidrogênio para os elétrodos de platina em soluções ácidas. A isoterma 

de Temkin contém um fator que mostra como ocorrem as interações entre o adsorbato e o 
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adsorvente. Esta isoterma assume que o calor de adsorção de todas as moléculas que recobrem 

o adsorvente diminui linearmente em função do recobrimento, devido a interações adsorvente-

adsorbato e, a adsorção é caracterizada por uma distribuição uniforme de energias de ligação.  

A equação Temkin é excelente para predizer o equilíbrio de sistemas contendo uma fase gasosa. 

No entanto, não é apropriada para representar sistemas de adsorção complexos, incluindo 

isotermas de adsorção em fase líquida (Foo e Hameed, 2010). 

 

 

2.5.1.4. Isotermas de Toth 

 

 

O modelo de Toth (1941) foi desenvolvido para modificar a equação de Langmuir, com 

o intuíto de melhorar o ajuste do modelo aos dados experimentais, sendo útil para descrever a 

adsorção em múltiplas camadas. A correlação de Toth (Equação 4) foi proposta para ser 

aplicada em sistemas de adsorção líquido-sólido (Rangabhashiyam et al., 2014), e satisfaz 

baixas e altas concentrações, se adaptando bem a vários tipos de adsorventes e adsorbatos 

(Gallon, 2011). Em que mT (adimensional) é o parâmetro de heterogeneidade (0 < mT < 1). 

Quanto mais longe de 1 for valor de mT, mais heterogêneo será o sistema (Fontan et al., 2013) 

 

 

2.5.1.5. Isotermas de Dubinin-Radushkevich 

 

 

Outro modelo também desenvolvido é a isoterma de Dubinin-Radushkevich (DR) 

desenvolvida em 1947. Trata-se de um modelo empírico que foi inicialmente proposto para 

descrever quantitativamente a adsorção de gases e vapores sobre sólidos microporosos. O 

modelo de Dubinin-Radushkevich (Equação 5) é uma isoterma que descreve o mecanismo de 

adsorção com uma distribuição de Gauss para uma energia sobre uma superfície heterogênea 

(Foo e Hameed, 2010). O seu uso é interessante para estimar a porosidade característisca do 

adsorvente e a sua energia livre de adsorção (Sheha et a., 2007; Pal et al., 2013). Este modelo 

pode ser aplicado para distinguir se o processo de adsorção é de natureza física ou química, e 

tem uma aplicação mais geral do que o modelo de Langmuir, uma vez que este não assume uma 
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superfície homogênea ou um potencial de adsorção constante (Foo e Hameed, 2010). Além 

disso, estudos demonstram que o modelo DR descreve melhor o efeito de preenchimento de 

poros (Mastral et al., 2003). 

 

 

2.5.1.6. Isotermas de Sips 

 

 

A isoterma de Sips (1948) é uma combinação das isotermas de Langmuir e Freundlich, 

que foi deduzida para predizer os sistemas de adsorção heterogêneos. Quando aplicado a baixas 

concentrações, a adsorção reduz-se a isoterma de Freundlich, enquanto que, a altas 

concentrações, o modelo prevê uma capacidade de adsorção em monocamadas, que é uma 

característica da isoterma de Langmuir (Foo e Hameed, 2010). Pela Equação 6, tem-se que mS 

é o parâmetro de heterogeneidade; quando o valor de mS é 1, o modelo torna-se similar a 

Equação de Langmuir; para mS > 1, considera-se uma adsorção cooperativa positiva, o que 

indica fortes interações entre as moléculas do adsorbato; e quando 0 < mS < 1 espera-se uma 

adsorção cooperativa negativa. Em geral, os parâmetros da Equação 6 são influenciados pelas 

condições operacionais, tais como pH, temperatura e concentração (Drabassi et al., 2011). 

 

 

2.5.1.7. Isotermas de Redlich-Peterson 

 

 

O modelo de Redlich-Peterson (Redlich e Peterson, 1959) é uma equação empírica que 

envolve três parâmetros, contendo elementos de ambas as equações de Langmuir e Freundlich. 

Esta isoterma representa o equilíbrio de adsorção em uma ampla faixa de concentrações através 

de uma dependência linear entre a concentração (numerador) e a função exponencial 

(denominador) (Equação 7), e pode ser aplicada em sistemas homogêneos e heterogêneos, 

devido sua versatilidade. Uma caracterização importante da equação é representada pelo 

expoente β que é o parâmetro de heterogeneidade. A altas concentrações o modelo se aproxima 

da isoterma de Freundlich (quando o expoente β tende a zero) e a baixas concentrações o 

modelo de Redlich-Peterson está em conformidade com o modelo de Langmuir (quando os 

valores de β estão próximos a um) (Foo e Hameed, 2010). 
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2.5.1.8. Isotermas de Radke-Prausnitz 

 

 

Radke e Prausnitz (1972) propuseram uma modificação na equação de Langmuir através 

de introdução de outro coeficiente (mRP) para melhorar o ajuste dos dados experimentais, o 

modelo pode ser representado pela Equação 8 (Rangabhashiyam et al., 2014). 

 

 

2.5.2. Aplicação das isotermas de adsorção utilizando resinas de troca iônica 

 

 

Vários estudos de adsorção de equilíbrio vêm sendo realizados com resinas de troca 

iônica com o objetivo de encontrar a capacidade máxima de adsorção, a concentração de íons 

presente numa solução, assim como para determinar o modelo que melhor representa os dados 

experimentais de adsorção (Siu et al. 2016). 

Zhang et al. (2015) estudaram a remoção de zinco a partir de solução estéril de cianeto 

para a sua reutilização no processo de lixiviação. Experimentos foram realizados em batelada 

para avaliar a capacidade de adsorção de resina de troca aniônica de base forte alcalina D201 × 

7, e para avaliar o processo de adsorção as duas isotermas mais comumente utilizadas 

(Freundlich e Langmuir) foram aplicadas. As características essenciais para isoterma de 

Langmuir foram expressas em termos de uma constante adimensional, fator de separação ou 

parâmetro equilíbrio RL. O valor RL deve ficar entre 0 e 1, o que indica adsorção favorável para 

todas as concentrações iniciais. Os resultados mostraram que os valores do coeficiente de 

correlação R2 (0,9949) para o modelo Langmuir foi mais apropriado do que o modelo de 

Freundlich (0,9756), indicando uma cobertura monocamada sobre a resina. A resina tem uma 

capacidade de adsorção limitada, sendo assim o processo de adsorção foi melhor descrito pelo 

modelo de Langmuir. 

Alyüz e Veli (2009) estudaram o desempenho de Dowex HCR S / S resina de troca 

catiônica para avaliar a remoção de níquel e zinco a partir de soluções aquosas, que são metais 

pesados presentes em águas residuais. Estes autores utilizaram as isotermas de Langmuir, 

Freundlich e Temkin em seus os dados experimentais de equilíbrio. Os resultados mostraram 

que os maiores valores para os coeficientes de correlação (R2 = 0,99) foram obtidos quando as 

capacidades de monocamada foram determinadas pelo modelo de Langmuir. Além disso, a 
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intensidade de adsorção (n = 1,92), que foi determinada pela isoterma de Freundlich, indicou 

adequação também para este modelo. Assim, isotermas de Langmuir e Freundlich indicaram 

adequação para ambos os metais estudados. Contudo, a isoterma de Temkin, mostrou que as 

interações de adsorvente / adsorbato foram mais fracas para a remoção de zinco, sendo essa 

ocorrência indicada pelo menor valor observada para a constante Temkin (A = 62,82). 

Deboni et al. (2015) estudaram o comportamento das isotermas de Langmuir, 

Freundlich e Temkin na remoção de ácidos graxos livres a partir de óleo de soja utilizando a 

resina de troca aniônica de base forte (Amberlyst A26 OH). Estes autores obtiveram boa 

correlação entre os modelos usados e concluíram que todos os modelos estudados poderiam 

descrever os dados de equilíbrio, pois estes apresentaram valores semelhantes R2 e próximos 

de um. 

Víctor-Ortega et al. (2016) avaliaram a influência da concentração de ferro em meio 

aquoso na corrente de alimentação, e o comportamento de equilíbrio foi descrito pelas isotermas 

de Langmuir, Freundlich. Além disso, estes autores resolveram testar o modelo de Temkin em 

meio aquoso utilizando águas residuais contendo íons ferro para verificar o potencial de 

adsorção do ferro na resina Dowex Marathon C (resina catiônica de base forte). Os resultados 

mostraram que a curva da isoterma de Langmuir forneceu melhor ajuste aos dados 

experimentais (R2 > 0,99), e que o modelo Temkin obteve o valor de R2 (0,952) menor que o 

calculado para o modelo de Freundlich (0,977). No entanto, a curva obtida pelo modelo de 

Temkin foi a que mais se aproximou do modelo de Langmuir.  

Vasiliu et al. (2011) estudaram o mecanismo para liberação controlada de um 

antibiótico, e para isso prepararam e utilizaram micropartículas de polieletrólito entre uma 

resina de troca iônica e dois polissacáridos acrílicos: gelano e goma xantana, para a adsorção 

do antibiótico a fim de obter um novo sistema de liberação de drogas. As isotermas de adsorção 

de Langmuir, Freundlich, Temkin e Dubinin-Radushkevich foram usadas para modelar este 

comportamento. Ensaios de adsorção em batelada foram realizadas utilizando 0,5 g de 

micropartículas em 20 mL de solução do antibiótico com várias concentrações iniciais (70-3750 

mg/L), banho termostato com de agitação de 180 rpm em diferentes temperaturas (25, 35 e 

40°C). Todas as isotermas foram aplicadas e com base no coeficiente de correlação, os 

resultados indicam que os modelos de Freundlich e Dubinin-Radushkevich representaram um 

melhor ajuste aos dados experimentais que os modelos de Langmuir e Temkin. 

Thakare et al. (2015) avaliaram o desempenho da resina catiônica (INDION 225H) na 

separação por adsorção de cobre a partir do meio aquoso em leito expandido. Estudos de 

equilíbrio de adsorção foram realizados e os parâmetros de isotermas foram estimados 
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utilizando os modelos de Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson, Temkin e Dubinin-

Radushkevich. Os modelos de Freundlich e Redlich-Peterson apresentaram melhor ajuste com 

coeficientes de correlação R2 > 0,995, indicando que a adsorção ocorreu em multicamadas. 

Estes autores também determinaram a intensidade de energia de ativação para íon cobre, pois 

esta intensidade é muitas vezes utilizada como base para a diferenciar adsorção física da 

química. Na adsorção física, foi necessário uma energia de ativação menor (5-40 kJ/mol) e 

assim o equilíbrio foi atingido muito rapidamente, enquanto que na adsorção química, foi 

necessário maior quantidade de energia de ativação (40-800 kJ/mol) uma vez que existem 

forças mais fortes associadas com este íon. Neste estudo, os autores obtiveram uma energia de 

ativação para de adsorção do íon Cu (II) de 79,49 kJ/mol, o que indicou que a adsorção foi 

química e também foi confirmada pelo melhor ajuste da relação linear do modelo de Temkin 

em comparação com o modelo de Dubinin-Radushkevich. 

Kalaruban et al. (2016) modificaram a superfície da resina de troca aniônica de base 

forte (Dowex 21K XLT) pela impregnação do íon Fe (Dowex-Fe) e realizaram testes em 

batelada e em leito fluidizado para remoção do nitrato presente em soluções aquosas. Os dados 

foram ajustados aos modelos de Langmuir, Freundlich e Sips. Considerando os valores de R2, 

em geral, o melhor ajuste foi observado para o modelo de Langmuir, em que as capacidades 

máximas (qm) de adsorção foram de 27,6 mg de N/g, 75,3 mg de N/g para as resina Dowex e 

Dowex-Fe, respectivamente. A capacidade de adsorção Dowex-Fe foi mais que o dobro em 

comparação com a Dowex, devido às cargas positivas adicionais pela impregnação de Fe na 

resina Dowex. O modelo de Sips também indicou que a capacidade de adsorção de Dowex-Fe 

(44,2 mg de N/g de resina) foi maior do que a de Dowex (25,8 mg de N/g de resina), no entanto, 

menor que a observada pelo modelo de Langmuir.  

Fontan et al. (2013) estudaram o comportamento de adsorção da proteína lactalbumina 

(α-la) sobre uma resina de troca aniônica, Q Streamline® XL. Os dados de adsorção de 

equilíbrio foram obtidos em pH 7,4 e em temperaturas que variaram de 273,15 K para 313,15 

K, sendo verificado que a capacidade de adsorção da resina de troca iônica diminui com o 

aumento da temperatura. Os dados experimentais foram ajustados a cinco modelos de isotermas 

de equilíbrio de adsorção: Freundlich, Langmuir, Bi-Langmuir, Toth e Jovanovic. Os resultados 

mostraram que os modelos de Langmuir, Toth e Jovanovic apresentaram melhor ajuste. 

Também foi observado que o modelo Toth se comportou como o modelo de Langmuir, 

apresentando as mesmas capacidades de adsorção e os mesmos fatores de correlação. Os 

resultados indicaram que o processo de adsorção de lactoalbumina (α-la) é homogêneo, o que 

indica o comportamento Langmuir. 
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O modelo de Radke-Prausnitz não foi encontrado na literatura para aplicação em resinas 

de troca iônica. No entanto, esse modelo é muito utilizado para avaliar a adsorção em carvão 

ativado (Furlan, 2008; Schimmel, 2008; Carpiné, 2011; Almeida, 2012). 

 

 

2.5.3. Classificação de isotermas 

 

 

Quatro classes de isotermas de adsorção foram propostas por Giles et al., (1974) para 

descrever a adsorção do soluto em soluções aquosas. As classes (S, L, H, C) foram definidas de 

acordo com o formato da isoterma, com patamares ou pontos de inflexão máximos ou mínimos, 

sendo S a isoterma com curva sigmoidal, L - isoterma do tipo Langmuir, H- isoterma de alta 

afinidade e C - constante de afinidade de adsorção.  Estas classes são as principais formas de 

isotermas comumente observadas na literatura (Limousin et al., 2007). Cada uma das classes 

foi subdividida em subgrupos (1, 2, 3, 4, e Max) (Figura 2.10).  

 

Figura 2.10 - Classes de isotermas de adsorção (Giles et al., 1974). 

 

As isotermas S apresentam uma curva sigmoidal com um ponto de inflexão, que indica 

a ocorrência de pelo menos dois mecanismos opostos. Outra característica de isotermas do tipo 

S, é que estas apresentam uma forma côncava em baixas concentrações, devido às interações 

adsorvente-adsorbato serem mais fracas, sendo a adsorção limitada devido a saturação do 
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adsorbato (Limousin et al., 2007). Para Hinz (2001), a isoterma do tipo S pode se originar por 

duas causas: em primeiro lugar, as forças de atração entre soluto-soluto na superfície do 

adsorvente pode causar o que se chama de adsorção cooperativa, isso indica que há fortes 

evidências de interações laterais entre as espécies do adsorbato, o que resulta na forma em S da 

isoterma de Giles et al. (1974); em segundo lugar, a adsorção de um soluto pode ser inibida por 

uma reação de competição dentro da solução, ou seja, pode ocorrer uma competição entre as 

moléculas presentes na solução ou entre outras já adsorvidas pelo sítio ativo do adsorvente, 

como uma reação de complexação com um ligante. A isoterma do tipo-S pode ser descrita pela 

equação de Freundlich com uma potência maior do que 1 e pela equação de Langmuir 

modificada (Sips). Comparando as isotermas do tipo L e H, a isoterma tipo S ocorre com menos 

frequência (Hinz, 2001). 

As isotermas do tipo L (de Langmuir) apresentam forma convexa, devido à diminuição 

da disponibilidade dos sítios ativos. Neste sentido, a relação entre a concentração do composto 

que permanece em solução e que é adsorvida pelo adsorvente diminui quando a concentração 

do soluto aumenta, o que indica um saturação progressiva do adsorvente (Hinz, 2001; Limousin 

et al., 2007). 

As isotermas do tipo H, considerado um caso particular da isoterma do tipo L, são 

observadas quando a superfície do adsorvente possui alta afinidade pelo adsorbato. Por isso, as 

isotermas dos tipos H e L apresentam forma convexa, contudo, as isotermas H (elevada 

afinidade) resulta em uma adsorção extremamente forte em concentrações muito baixas 

formando uma aparente ordenada que sai da origem (Dabrowski et al., 2005; Hinz, 2001).  

As isotermas do tipo C são definidas por uma constante de afinidade de adsorção, 

expressa por uma linha reta, o que indica que o número de sítios ativos é constante. Isto significa 

que a relação entre a concentração do composto em solução adsorvida pelo adsorvente é a 

mesma em qualquer concentração, chamado de ''coeficiente de distribuição'' ou ''coeficiente de 

partição” (Hinz, 2001; Limousin et al., 2007). 

Os subgrupos são determinados pelo comportamento de adsorção em concentrações 

mais elevadas. O subgrupo 1 não apresenta nenhum patamar, ou seja, o adsorvente não 

apresenta claramente a sua capacidade de adsorção, enquanto que o subgrupo 2 é caracterizado 

por um planalto, isso indica que o adsorvente tem uma capacidade de adsorção limitada. O 

subgrupo 3 apresenta um ponto de inflexão, devido a uma mudança a partir de um patamar para 

uma forma côncava. O subgrupo 4 é caracterizado pela formação de dois platôs, indicando a 

formação de múltiplas camadas do adsorbato adsorvido. Por último, o subgrupo Max é definido 

pela existência de um máximo, ou seja, em altas concentrações a isoterma apresenta um 
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máximo. Este último é considerado um caso raro, pois indica que em altas concentrações do 

adsorbato as interações adsorbato - adsorbato aumentam muito mais rapidamente do que as 

atrações adsorbato - adsorvente (Giles et al., 1974; Hinz, 2001; Limousin et al., 2007). 

 

 

2.6. Leito fixo e Curvas de ruptura 

 

 

O acompanhamento das zonas de transferência de massa é realizado através da 

monitoração da concentração do efluente na saída da coluna de troca. A chamada curva de 

ruptura ou de efluência representa o movimento progressivo da zona de transferência de massa 

no leito. Na Figura 2.11, a ordenada corresponde a relação entre a concentração final (C) e a 

concentração inicial de efluente (C0), e a abscissa corresponde à duração de fluxo através da 

coluna, ou seja, o tempo (t).  

 

 

Figura 2.11 - Curva de ruptura para leito fixo (Sanhueza, 2003). 

 

O ponto de ruptura (PR) de uma coluna de troca iônica é definido experimentalmente, 

sendo usualmente considerado quando a concentração do efluente alcança um valor igual a 5 

% da concentração da alimentação (C0). O ponto de exaustão (PE) indica a capacidade de troca 
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da resina, ou seja, quando a resina estiver completamente esgotada indica que houve um 

esgotamento completo da coluna (C/C0=1), isso significa que a concentração do efluente na 

saída da coluna se torna igual à concentração de alimentação. O comportamento curvilíneo da 

curva de ruptura delineia uma região do leito na qual está ocorrendo à troca ou adsorção. Esta 

região é definida como a Zona de Transferência de Massa (ZTM), ou seja, é a extensão do leito 

no qual a concentração passa de PR a PE. Quando a taxa de alimentação da carga é constante, 

a ZTM se move de maneira e velocidade constantes. Quanto menor for o comprimento da ZTM, 

mais próximo da idealidade o sistema se encontra, indicando uma maior eficiência de troca. A 

ZTM é função da temperatura, da vazão e das taxas de transferência de massa intra e 

interpartícula (Sanhueza, 2003). 

Assim, a troca iônica ou adsorção do soluto pelo adsorvente pode ser descrita pelas 

curvas de ruptura, sendo que a capacidade de ruptura, ou capacidade utilizada da coluna, é 

caracterizada pela quantidade de soluto adsorvido até o ponto de ruptura. Esse é menor que a 

capacidade total da coluna. A capacidade total da coluna é dada pela capacidade de troca iônica 

do trocador iônico e pelo volume do leito. Já a capacidade de ruptura, depende da natureza do 

processo e das condições de operação. A capacidade efetiva utilizada em coluna caracterizada 

como a quantidade de soluto efetivamente adsorvido na coluna até a saturação, pode ser menor 

ou até igual à capacidade total da coluna, uma vez que esta capacidade é dependente, tanto das 

características do trocador iônico e do leito, quanto das condições de operação e processo (Cren, 

2005). 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Processos de Separação em Alimentos 

(LAPSEA) localizado no prédio dos Laboratórios de Engenharia de Alimentos (LEA) na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

A metodologia experimental da pesquisa é apresentada de forma esquemática a seguir 

(Figura 3.1). 

 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma experimental da pesquisa. 
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3.1. Matéria prima 

 

Os pseudofrutos de caju foram adquiridos no mercado local, provenientes de diferentes 

produtores da região Nordeste do Brasil, especificamente dos estados do Rio Grande do Norte 

e do Piauí. Estes se encontravam em maturação apropriada para o consumo in natura. 

Neste trabalho foram utilizadas duas resinas de troca iônica: Purolite Tanex (lote 

4711T/09/2) e Purolite A850 (lote 3z/14/16), ambas fortemente básicas do tipo 1, suas 

propriedades estão listadas na Tabela 3.1. As resinas foram selecionadas com base nas 

especificações do fabricante para remoção de taninos e matéria orgânica em água potável. 

Ambas utilizam o íon cloreto (Cl-) como contra-íons móveis. As resinas não foram regeneradas 

antes da primeira utilização, como recomendado pelo fornecedor. 

 

Tabela 3.1 - Propriedades* das resinas de troca aniônica utilizadas nos processos de troca 

iônica. 

  Purolite Tanex Purolite A850 

Grupo funcional Quaternário de amônia Quaternário de amônia 

Tipo Macroporosa Gel 

Matriz 

 

 

Estireno e acrílico reticulado 

com divinilbenzeno 

 

Poliacrílico de ligação cruzada 

com divinilbenzeno 

 

Teor de água (%) 68 – 75 57 – 62 

Temperatura (°C)b 60  60  

Capacidade (eq/L)a 0,6 1,25 

Tamanho das partículas (mm) 0,75 0,75 

pH 0 – 14 0 – 14 

(*) Propriedades fornecidas pela Purolite do Brasil; a capacidade técnica de volume de resina de troca aniônica na forma de 

cloreto; b Temperatura limite de resina de troca aniônica na forma de cloreto. 

 

 

3.2. Preparo do suco de caju e cajuína 

 

Os pseudofrutos de caju, ao chegar ao laboratório, foram selecionados, lavados em água 

corrente, separados da castanha, e prensados manualmente para a obtenção do suco bruto. Em 

seguida, o suco bruto foi filtrado em tecido de algodão para obtenção do suco de caju integral. 
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Após esta etapa, o suco obtido foi acondicionado em temperatura de -18 ºC até o momento dos 

experimentos e análises.  

A cajuína foi produzida em laboratório segundo técnica descrita por Silva Neto et al. 

(2009), a partir de suco extraído de pseudofrutos de caju que foram adquiridos no mercado 

local, provenientes de produtores da região Nordeste do Brasil, especificamente do estado do 

Piauí. 

 

3.3. Análise química e físico-química dos produtos de caju 

 

A caracterização do suco de caju foi realizada através das análises químicas e físico-

químicas, em cada lote utilizado nos experimentos, antes e após o processo de troca iônica 

(PTI). As mesmas análises foram utilizadas para caracterizar a cajuína produzida no laboratório.  

Também foi realizada a caracterização química, físico-química, termofísicas e 

reológicas da cajuína produzida no laboratório, e de outros produtos oriundos do pseudofruto 

do cajueiro (néctar e polpa de caju). Desta forma, foram utilizados: a cajuína produzida em 

laboratório de acordo com o processo tradicional utilizando gelatina a 10%, o néctar e a polpa 

de caju das marcas Maratá e Nordeste fruit industrializados. A cajuína e o néctar foram 

mantidos à 10 °C e as polpas à -18 °C até o momento das análises, sendo que as polpas foram 

descongeladas a temperatura ambiente.  

As análises foram realizadas em triplicata utilizando amostras não diluídas, e 

homogeneizadas antes de cada análise.  

As análises foram realizadas de acordo com as metodologias descritas a seguir. 

 

 

3.3.1. Teor de taninos condensados 

 

A metodologia utilizada para determinação de taninos condensados foi adaptada por 

Agostini-Costa et al. (1999) ao método proposto de Broadhurst e Jones (1978), e segue as etapas 

seguintes: 
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3.3.1.1. Determinação de taninos condensados por espectrofotômetro 

 

A. Preparo do extrato alcoólico 

 

Inicialmente foi realizado o preparo do extrato em que os taninos condensados presentes 

no suco de caju foram extraídos segundo método descrito por Agostini-Costa et al. (2003). 

Assim, uma amostra do material a ser analisado (suco de caju: integral, sobrenadante, 

homogêneo, clarificado) foi homogeneizada durante 10 minutos. Alíquotas de 1 mL de suco 

foram pesadas em tubos de centrifugação (50 mL) utilizando balança analítica digital (Marte, 

AY220, Santa Rita do Sapucaí/MG, Brasil), em seguida, os tubos foram tampados. A extração 

de taninos foi realizada utilizando 10 mL de acetona 70% (VETEC, v000187- 1L, lote 

DCBB6413, 99,5%) por 2 horas, a temperatura de 22,0 ± 0,1 °C. O extrato foi agitado por 3 

vezes em vortex (Warmnest,VX-38, Curitiba/PR, Brazil), durante 3 minutos cada. A primeira 

agitação foi feita após a adição da acetona, e as outras duas foram realizadas a cada intervalo 

de 1 hora. Após a terceira agitação, o extrato foi centrifugado (MACRO EVLAB, Modelo 

ev:025, Londrina PR, Brasil) a 3600 rpm durante 6 minutos e filtrado através de uma fina 

camada de lã de vidro. O filtrado foi recolhido em um balão de evaporação (primeira fração do 

filtrado) e o resíduo foi novamente dissolvido em 10 mL de acetona 70%, agitado por mais 3 

minutos em vórtex, centrifugado a 3600 rpm por 6 minutos. O material sobrenadante foi filtrado 

em balão de evaporação e o suco filtrado final foi misturado a primeira fração do filtrado. A 

acetona presente na mistura foi totalmente evaporada a 40 °C em evaporador rotativo a vácuo 

de 700 mmHg (SOLAB, SL 126, Piracicaba/SP, Brasil) durante 15 minutos. Após a evaporação, 

o resíduo aquoso foi transferido para balão de 25 mL e completado com metanol (J.T.Baker- 

SOLUSOB, lote K06C29, 99,96%). 

 

 

B. Análise do teor de taninos condensados 

 

 

Os taninos condensados foram determinados pela reação de vanilina, empregando a 

metodologia descrita por Broadhurst e Jones (1978), com modificações realizadas por Agostini-

Costa et al. (1999). Inicialmente os tubos de ensaio de 25 mL (com tampa de rosca e teflon) 

foram cobertos com papel-alumínio para manter a estabilidade da reação. Em seguida, 
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preparou-se a solução reagente contendo os reagentes vanilina (Vetec, lote 1203632, 99,5%), 

ácido clorídrico concentrado (PROQUÍMIOS, lote 11/0314, 37%) e metanol (J.T.Baker-

SOLUSOB, lote K06C29, 99,96%) 4:56:83 (m/ v/ v), 5 mL deste reagente foi adicionado em 

cada tubo de ensaio. Após esta etapa, os tubos foram pré-aquecidos em banho-maria a 30 ºC 

por 30 minutos. Logo após, foi adicionado 1 mL de extrato obtido (item A) em cada tubo e 

agitado em vórtex por 30 segundos. A reação foi mantida a 30 ºC por 20 minutos; a leitura da 

absorbância foi realizada a 510 nm em espectrofotômetro UV visível (Varian, Cary 50 Conc, 

São Paulo, Brasil) em um período máximo de 1 hora. O mesmo procedimento foi feito para a 

solução de branco e para o padrão. A quantificação foi realizada por meio de curva de calibração 

externa, empregando-se a (+) - catequina hidratada (Sigma-Aldrich, C1251, lote BCH8743V, 

pureza 98%) como padrão. Os resultados foram expressos em mg de taninos condensados por 

100 g de suco. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

A porcentagem de remoção total de taninos (% remoção) foi obtida através da Equação (10). 

 

                                            )100(%
0

0

C

CC
remoção


                                             (10) 

 

Em que: % remoção é a porcentagem total de remoção de taninos condensados; C0 é a 

concentração da solução inicial (catequina/água), em mg/mL, ou taninos condensados iniciais 

do suco, em mg/100 g de suco; C é a concentração da solução final após processo de troca 

iônica (catequina/água), em mg/mL, ou taninos condensados finais do suco, em mg/100 g de 

suco. 

 

Em relação a isoterma de troca iônica, a quantidade do taninos trocados por unidade de 

massa de resina em equilíbrio (qe, mg/g) é calculada pela balanço de massa, expresso pela 

Equação 11. 

 

                                    
m

CCV
q e

e

)( 0                                                                    (11) 

 

Em que: qe é a quantidade de taninos sobre a resina no tempo de equilíbrio (mg/g); C0 é a 

concentração inicial de taninos (mg/g); Ce é a concentração no equilíbrio (mg/g); m é a massa 

de resina (g); V é o volume do suco de caju (g). 
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3.3.2. Teor de Vitamina C (Ácido Ascórbico) 

 

O teor de vitamina C foi determinado de acordo com a metodologia descrita pela 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 967,21 adaptado por Oliveira et al. 

(2010a), que se baseia na redução de 2-6-diclorofenol-indofenol (DCFI) (inLab; Lote 834,907, 

código 690; 98%) pelo ácido L-ascórbico (AA) (VETEC, lote 201202135, código 000200.06, 

99%) utilizando 1% de ácido metafosfórico (VETEC, lote 1.203.237, código 837,09) como 

solução extratora.  

 

3.3.3. Determinação do pH 

 

A medida potenciométrica foi feita diretamente nas amostras com um medidor de pH 

digital (mPA 210 (MS TECNOPON, mA210, Piracicaba /SP, Brasil) previamente calibrado 

com solução tampão 4,0 e 7,0 de acordo com a metodologia para análises de alimentos do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  

 

3.3.4. Determinação de Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 

 

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado através de leitura direta em um 

refratômetro digital de bancada, marca Abbe modelo RTA-101, com escala em graus °Brix. 

(IAl, 2008). 

 

3.3.5. Análise de Acidez Total Titulável 

 

A acidez foi determinada por titulação e expressa como g de ácido cítrico em 100 g de 

suco. Esta análise foi feita com 1 ou 5 g de amostra e utilizando NaOH (Vetec, lote 1009504, 

00113708) 0,1 N e fenolftaleína (NEON, lote 6711) como indicador conforme metodologia 

(IAL 2008). A acidez foi calculada pela Equação 12: 
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mc

NV
Acidez

NaOH 100
(%)

)(
                                               (12) 

 

Em que: N é a normalidade da solução de NaOH, V(NaOH) é o volume NaOH (mL), e m é a massa 

do suco (g), c é a correção para a solução de NaOH. 

 

3.3.6. Teor Atividade de água (Aw) 

 

A atividade de água foi determinada à temperatura ambiente utilizando 5 mL de cada 

amostra, analisada no equipamento Aqualab-Braseq (modelo: S3TE, series n° TE 8248, 

Jarinu/SP, Brasil). 

 

3.4. Propriedades térmicas  

 

Os produtos de caju (cajuína, néctar e polpa de caju) foram avaliados em termos das 

propriedades térmicas (densidade, condutividade térmica, difusividade térmica e capacidade 

calorífica), conforme descrito a seguir. 

 

3.4.1. Densidade (ρ) 

 

A densidade foi determinado usando um densímetro digital (Anton Paar, modelo DMA 

45000 M, Austrália), variando a temperatura entre 10 e 50 °C. O resultado foi expresso em 

g/cm3. 
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3.4.2. Condutividade térmica (k) 

 

A condutividade térmica foi medida introduzindo a sonda (SK-1) do medidor do 

instrumento KD2 (Decagon - Thermal Propriedades Analyzer, Jarinu/SP, Brasil), na amostra. 

A determinação foi realizada mantendo a amostra em banho-maria em diferentes temperaturas 

(de 30 a 60 ºC). O resultado foi expresso em W/m °C. 

 

3.4.3. Difusividade térmica (α) 

 

A determinação da difusividade térmica foi realizada usando uma equação preditiva 

(Equação 13) proposta para sucos em função da temperatura (ºC) e ºBrix (Cabral et al., 2007). 

Os resultados foram expressos em m2/s. 

 

CT 10107 1031,21063,11043,1                                       (13) 

 

Em que: T é a Temperatura (ºC) e C é a concentração em °Brix. 

 

3.4.4. Calor específico (Cp) 

 

A partir dos valores de condutividade térmica, densidade e difusividade térmica, foi 

possível calcular o calor específico para os produtos de caju através da Equação 14. Os 

resultados são expressos em kJ/kg °C. 

 

                                                             


k
C p                                                                   (14)  

 

Em que: Cp é o calor específico; k é a condutividade térmica; ρ é a densidade; α é a difusividade 

térmica.  
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3.5. Reologia 

 

O comportamento reológico dos produtos de caju foi avaliado em um reômetro (Thermo 

Scientific, Haake Mars Modular Advanced Rheometer System, Alemanha). Para as análises, as 

amostras dos produtos de caju foram homogeneizadas e 12 mL foram adicionadas no copo do 

rotor e cisalhada nas paredes dos cilindros coaxiais que compõe o reômetro.  

As análises foram realizadas a diferentes temperaturas (de 10 a 60 ºC), com variação na 

taxa de deformação ou cisalhamento de 0 a 500 1/s. 

O comportamento reológico foi descrito em termos dos modelos de Newton, Lei de 

Potência (Ostwald-de-Waelle), Herschel-Bulkley na faixa de temperatura estudada, através das 

Equações 15-17, respectivamente: 

 

                       (15) 

nk                  (16) 

nk 
0

                (17) 

 

Em que:  é a tensão de cisalhamento;  é a viscosidade;  é a taxa de deformação; k é o índice 

de consistência; n é o índice de comportamento reológico; 
0

 é a tensão residual. 

Dentre os diferentes modelos que correlacionam o efeito da temperatura sobre a 

viscosidade dos fluidos, o mais utilizado é o modelo de Arrhenius (Equação 18). 

 

B
RT

Ea
ap ln                           (18) 

 

Em que: 
ap é a viscosidade aparente; aE é a energia de ativação; R é a constante universal dos 

gases; T é a temperatura absoluta; e B é o parâmetro de ajuste. 
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3.6. Determinação de Taninos Condensados no Suco Integral 

 

Inicialmente analisou-se os teores de taninos condensados em três diferentes lotes de 

suco de caju integral, sendo um lote de suco de caju proveniente do estado do Rio Grande do 

Norte (lote A), e os demais lotes (lotes B e C) foram de diferentes cultivos localizados no estado 

do Piauí, conforme item 3.3.1. As determinações dos taninos foram realizadas em triplicata, 

com desvio padrão amostral para cada lote. 

 

 

3.7. Ensaios de Equilíbrio 

 

3.7.1. Processo de separação por resina de troca iônica 

 

Nos processos de troca iônica, experimentos foram realizados para avaliar o efeito na 

remoção de taninos em diferentes condições. Após a seleção da resina de troca iônica foram 

avaliados diferentes fatores na separação dos taninos: temperatura, razão massa resina: massa  

suco de caju (MR:MS), velocidades de agitação, quantidade inicial de taninos presentes no suco 

de caju. Todos os experimentos foram realizados utilizando resina virgem, ou seja, não se 

utilizou resina regenerada. 

Nos ensaios de equilíbrio foram realizados experimentos em batelada utilizando dois 

sistemas: (i) resina de troca iônica utilizando shaker; (ii) resina de troca iônica utilizando células 

de equilíbrio. A utilização de dois sistemas se deve à quantidade de amostras utilizadas em cada 

experimento. Em shaker orbital, pôde-se utilizar maior quantidade de amostras ao mesmo 

tempo em um mesmo experimento, minimizando os possíveis efeitos durantes o processo de 

troca iônica. Em célula de equilíbrio, este sistema possibilitou o uso de duas amostras por vez 

em cada experimento. Por este motivo, inicialmente utilizou-se shaker orbital.  
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3.7.1.1. Seleção da resina utilizando solução padrão 

 

Para avaliar o poder de separação das resinas, Purolite Tanex e Purolite A-850, em 

relação a remoção de taninos condensados, experimentos foram realizados com solução padrão 

de (+) - catequina hidratada (3,0 g/L) (Sigma-Aldrich, C1251, Lote BCH8743V, Pureza 98 %) 

em shaker orbital (Tecnal, TE-422, Piracicaba/SP, Brasil). Estes experimentos foram realizados 

com as duas resinas ao mesmo tempo, considerando as proporções de 1:3 e 1:6 (massa de resina: 

massa de solução padrão de catequina - MR:MC) baseadas no estudo de Cren (2005). O sistema 

resina e solução de catequina foram inseridos no shaker orbital a velocidade de (122 ± 2 rpm) 

mantendo temperatura constante (25,0 ± 0,1 °C) por 1 hora. Após os experimentos, as 

concentrações iniciais e finais de todas as amostras foram determinadas utilizando 

espectrofotômetro UV visível. As porcentagens de remoção de catequina foram calculadas, 

sendo selecionada a resina de melhor desempenho para a remoção de taninos. Estes 

experimentos foram realizados em duplicata. 

 

 

3.7.1.2. Ensaios cinéticos 

 

 

Com o intuito de estimar o tempo de equilíbrio e verificar a influência das proporções 

massa resina: massa suco (MR:MS) na porcentagem de remoção dos taninos condensados no 

suco de caju integral, experimentos foram realizados utilizando a resina selecionada e suco de 

caju integral. Antes de iniciar cada experimento, o suco de caju integral foi descongelado (22 

°C), homogeneizado em agitador magnético (SOLAB, SL-91, Piracicaba/SP, Brasil) por 10 

minutos e reservado. Os experimentos foram realizados em batelada, utilizando shaker orbital. 

Inicialmente, em erlenmeyer de 250 mL, foram adicionados a resina selecionada, e em seguida 

o suco integral, nas proporções de 1:3, 1:6 e 1:9 (MR:MS). As amostras resina e suco foram 

então inseridas no shaker mantendo a velocidade de (122 ± 2 rpm) temperatura constante (30,0 

± 0,1 °C) por 150 minutos.  

Após esta etapa, o suco de caju foi separado da resina por filtração, utilizando funil de 

vidro com tela de nylon. O suco foi acondicionado em frascos de vidro de 50 mL, e então 

tampados, e colocados sob refrigeração por 18 horas. Após esse período, o suco filtrado 

decantou, e os sobrenadantes das amostras foram avaliados.  
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Sendo estimado o tempo mínimo para o alcance do equilíbrio, os ensaios foram então 

conduzidos em célula de equilíbrio, sempre por tempo maior como garantia de alcance do 

equilíbrio. Em seguida, foi realizada uma avaliação em termos de porcentagem de remoção de 

taninos condensados, de redução do °Brix e pH no suco de caju, após o processo de troca iônica. 

 

 

3.7.1.3. Remoção de taninos condensados no suco integral 

 

 

Para avaliar a remoção de taninos do suco de caju integral foram realizados 

experimentos em batelada, utilizando a resina selecionada e uma célula de equilíbrio vedada e 

encamisada de 50 mL (Figura 3.2) acoplada a um banho termostático (Quimis, Q215M2, 

Diadema/São Paulo, Brasil). Conforme descrito anteriormente, antes de cada experimento, o 

suco de caju integral foi descongelado (22 °C), homogeneizado em agitador magnético 

(SOLAB, SL-91, Piracicaba/SP, Brasil) por 10 minutos e reservado. Na célula de equilíbrio, 

foram adicionados a resina selecionada e em seguida o suco integral, nas proporções de 1:3 e 

1:6 (MR:MS). Para iniciar o experimento, a célula de equilíbrio contendo o sistema foi então 

hermeticamente fechada e mantida sob agitação, utilizando agitador magnético. Cada 

experimento durou 1 hora (tempo de equilíbrio determinado experimentalmente através de 

testes preliminares). Após esta etapa, o suco de caju foi separado da resina por filtração, 

utilizando funil de vidro com tela de nylon. O suco foi acondicionado em frascos de vidro de 

50 mL, e então tampados, e colocados sob refrigeração por 18 horas. Após esse período, o suco 

filtrado decantou, e então dois tipos de amostras de suco de caju filtrados foram avaliados: (i) 

suco sobrenadante incolor: relativo a uma amostra da fase superior do suco que decantou 

(Figura 3.3a); (ii) suco homogêneo de coloração amarela: relativo a uma amostra do suco que 

foi homogeneizado novamente (Figura 3.2b) em vórtex (Warmnest, VX-38, Curitiba/PR, 

Brasil). Para cada uma dessas amostras, retirou-se uma alíquota para realização de análises 

posteriores. Este procedimento foi utilizado para todos os ensaios com suco de caju, com o 

intuito de investigar a influência dos diferentes parâmetros na remoção de taninos condensados 

presentes neste suco, tais como: temperatura, velocidade de agitação, quantidade inicial de 

taninos presentes no suco.    

 



Capítulo 3: Metodologia                                                                                                          69 

Tese de Doutorado – Rogeria Helen Lima Vidal – Março/2016 

 

 

Figura 3.2 - Representação esquemática da célula de equilíbrio encamisada de 50 mL. Em que: 

1-ponto de amostragem da fase superior; 2- ponto de amostragem da fase inferior; 3- entrada 

do encamisamento; 4- saída do encamisamento; 5- tampa de vedação; 6- termômetro; 7- 

agitador. 

 

 

                       

Figura 3.3 - Representação esquemática das amostras de suco de caju (a) Suco sobrenadante 

incolor (b) Suco homogêneo de coloração amarela. 

 

a) Efeito da temperatura na remoção de taninos 

 

Estes experimentos foram utilizados diferentes condições de temperatura (25,0, 30,0, 

35,0 e 50,0 ± 0,1°C), sendo mantida constante a proporção de 1:6 (MR:MS) e a velocidade de 

agitação de 122 ± 2 rpm, por 1 hora. 

 

b) Efeito da velocidade de agitação na remoção de taninos 

 

Estes ensaios foram realizados variando-se as velocidade de agitação do sistema de 50 

± 2 e 122 ± 2 rpm, sendo mantida constante a temperatura (30,0 ± 0,1 °C) e a proporção de 1:6 

(MR:MS), por 1 hora. 
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c) Influência da quantidade inicial de taninos sobre eficiência do processo de remoção 

 

A influência da quantidade inicial de taninos presentes no suco de caju, sobre o processo 

de remoção foi avaliada utilizando suco de caju integral e o mesmo diluído em água destilada 

a 50%. Neste experimento utilizou-se proporção de 1:6 (MR:MS), mantendo constante a 

temperatura (30,0 ± 0,1 °C) e a velocidade de agitação (122 ± 2 rpm), por 1 hora.  

Em todos os experimentos, a quantidade de taninos condensados no suco foi 

determinada após o processo de troca iônica, de acordo com a metodologia detalhada na seção 

3.3.1.1. Neste caso, o material a ser analisado foram amostras dos sucos de caju sobrenadante 

e homogênea. A porcentagem de remoção total de taninos (% remoção) foi obtida através da 

Equação 10. 

 

 

3.7.2. Obtenção da cajuína em célula de equilíbrio 

 

 

Após realizar todos os ensaios indicados na seção 3.3, foi feito um processo completo 

de obtenção da cajuína, utilizando resina de troca iônica nas condições otimizadas. Após a 

passagem na resina de troca iônica (seção 3.7). O sobrenadante do suco de caju foi então 

submetido ao tratamento térmico em banho-maria (90,0 ± 0,1 °C) por um período de 2 horas. 

Esses binômio temperatura/tempo se baseou nos estudos de Damasceno et al. (2008) e 

Nascimento et al. (2003). Damasceno et al. (2008) indicaram que a temperatura ideal para o 

tratamento térmico era de 90 °C se o tratamento térmico fosse realizado em banho-maria, pois 

esta temperatura mantém a concentração elevada de vitamina C na cajuína. Por outro lado, 

Nascimento et al. (2003) avaliaram a variação do tempo do tratamento térmico na temperatura 

constante de 100 °C para obtenção da cajuína. Estes verificaram que na primeira hora há um 

decréscimo de sacarose, em que favorece a hidrólise desse açúcar, proporcionando um caráter 

ácido ao suco de caju clarificado ou cajuína, sendo estabilizado em 2 horas de tratamento 

térmico.  

Após o tratamento térmico, as amostras foram então resfriadas em banho de gelo até 

atingir a temperatura de 25,0 ± 0,1 °C. Em seguida, o suco clarificado, agora então definido 

como cajuína, foi mantido sob refrigeração até o momento das análises. 
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3.8. Análise Estatística 

 

Os testes estatísticos foram realizados por meio de análise de variância (one-way 

ANOVA) e teste de Tukey, utilizando o statistic software (versão 7.0), com nível de 

probabilidade inferior a 5% (p <0,05). 

 

 

3.9. Isotermas de troca iônica 

 

O comportamento de troca em um sistema sólido-líquido e gás-líquido pode ser descrito 

por várias tipos de isoterma de adsorção, conforme ilustrado na Tabela 2.5. No entanto, neste 

trabalho a adsorção das quantidades de taninos condensados presentes no suco de caju foi 

avaliado utilizando cinco modelos: Langmuir, Freundlich, Sips, Toth e Radke-Prausnitz, por 

serem as isotermas mais frequentemente utilizadas. Os modelos foram avaliados utilizando-se 

o ORING®7.0. 

As isotermas de troca iônica têm por objetivo determinar a natureza das interações entre 

os sólidos adsorvidos e a superfície da resina utilizada. Neste trabalho, as isotermas foram 

representadas pela variação da quantidade de taninos fixado na resina de acordo com a 

concentração restante de taninos na solução em equilíbrio.  

Para obtenção das concentrações de taninos no suco de caju, foram feitas diluições do 

suco de caju integral em água destilada. Estes experimentos foram realizados com a resina 

selecionada e todas as diluições do suco utilizando shaker, considerando a proporção 1:6 (com 

razão massa de resina: massa suco de caju - MR:MS). Nesta proporção, utilizou-se erlenmeyer 

de 250 mL contendo 30,2 ± 0,3 g de suco de caju integral e suas diluições, com concentrações 

iniciais de taninos condensados entre 27 ± 3 a 269 ± 2 mg/100 g de taninos e a resina selecionada 

(5,0007 ± 0,0003 g). O sistema resina + suco foi inserido no shaker orbital a uma velocidade 

de 122 ± 2 rpm mantendo temperatura constante (25,0 ± 0,1 °C) por 1 hora. Após esta etapa, as 

amostras de suco de caju foram separadas da resina por filtração, utilizando funil de vidro com 

tela de nylon. Essas amostras foram acondicionadas em frascos de vidro de 50 mL, e então 

tampados, e colocados sob refrigeração por 18 horas. Após esse período, o suco filtrado das 

amostras decantaram, e as amostras sobrenadantes (Figura 3.3a) foram analisadas por 

espectrofotometria, para determinar a concentração de equilíbrio dos taninos que 
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permaneceram no sobrenadante do suco após a troca iônica (Ce, mg/mL). A quantidade de 

taninos trocados por unidade de massa de resina em equilíbrio (qe, mg/g) foi calculada pela 

balanço de massa, expresso pela Equação 11 (ver seção 3.3.1.1). Essas foram realizadas em 

duplicata. 

 

 

3.10. Troca iônica em coluna de leito fixo 

 

Nos estudos em processo contínuo foi construído um aparato experimental contendo 

uma coluna de vidro, com 28,5 cm de diâmetro interno e 37 cm de altura, acoplada a uma bomba 

peristáltica (TECNOPON, modelo BP-200-D, São Paulo, Brasil). O sistema empregado para a 

troca iônica também era composto de um recipiente para a solução de alimentação como mostra 

a Figura 3.4. Após finalizar o experimento o recipiente de alimentação foi substituído por outro 

contendo água destilada, usada para a lavagem do leito. 

 

 

Figura 3.4 - Representação esquemática da coluna de troca iônica, em que: (1) recipiente para 

solução de alimentação; (2) mangueira de silicone; (3) bomba peristáltica; (4) coluna de troca 

iônica; (5) resina de troca iônica. 
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3.10.1. Experimento em coluna de leito fixo 

 

Para os experimentos de troca iônica em coluna de leito fixo, a coluna foi empacotada 

com 74 g da resina de troca iônica selecionada, correspondendo a uma altura de 20 cm. O 

empacotamento ocorreu de forma lenta utilizando água destilada. A coluna foi alimentada com 

solução de alimentação a vazão de 3 mL/min. Essa vazão foi baseada em estudos prévios*  e em 

dados da literatura, em que a vazão em torno de 3 mL/min. proporciona maior quantidade de 

massa adsorvida pelo adsorvente (Carpiné, 2011; Cren, 2009).  Os experimentos foram 

conduzidos a temperatura de 25 ± 1 °C. As amostras das soluções que passaram pela coluna 

foram coletadas na saída da coluna (de 15 a 30 mL) em intervalos de tempo crescentes que vão 

de 5, 10, 60, para um tempo total de 360 minutos. As amostras foram mantidas sob refrigeração 

por 18 horas até o momento das análises. As quantidades de catequina padrão, taninos 

condensados, vitamina C, pH, °Brix e acidez foram determinados, na entrada e na saída da 

coluna, de acordo com metodologias anteriores. Os experimentos foram realizados em 

duplicata. 

 

 

3.10.2. Efeito do tipo de solução no processo de troca iônica efetuado em coluna de leito 

fixo  

 

Com o intuito de se estudar o comportamento da transferência de massa através das 

curvas de ruptura e avaliar a porcentagem de remoção da catequina, taninos condensados, 

vitamina C, e porcentagem de redução do pH, °Brix e acidez, foi realizado um estudo do 

processo de separação em resina de troca iônica em coluna de leito fixo. O estudo foi realizado 

sob dois aspectos: (i) para verificar se a vitamina C e a sacarose poderiam influenciar a remoção 

da catequina, (ii) e para avaliar como as diferentes concentrações de taninos presentes no suco 

de caju influenciam a porcentagem de remoção deste composto pela resina selecionada. Para 

isso foram feitos dois estudos, um utilizando solução padrão (A e B) e outra utilizando sucos 

de caju (1 e 2). 

                                                 

*Testes preliminares com vazão de 16 mL/minuto, em que foi verificado um caminho preferencial pela coluna.  
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Inicialmente foi utilizado solução padrão de (+) - catequina hidratada (Sigma-Aldrich, 

C1251, Lote BCH8743V, Pureza 98 %) com concentração inicial de 0,6 g/L (solução A), para 

verificar a porcentagem de remoção da catequina pela resina selecionada em coluna de troca 

iônica em leito fixo, utilizando uma solução contendo somente catequina. 

Em seguida foram realizados experimentos utilizando solução definida como solução 

B, composta pelos padrões de catequina + ácido ascórbico + sacarose nas proporções 0,6 g/L, 

1,824 g/L e 110 g/L, respectivamente, para avaliar se haveria interferência destes outros 

componentes (ácido ascórbico e sacarose), esses componentes foram escolhidos para 

representar a vitamina C e açúcares presentes no suco, durante o processo de remoção da 

catequina.  

A partir dos resultados obtidos foram realizados experimentos com suco de caju 1 (15 ± 

1 mg/100 g de taninos) e suco de caju 2 (115 ± 1 mg/100g de taninos) para avaliar a influência 

de duas diferentes concentrações de taninos condensados presentes no suco de caju durante o 

processo de remoção deste composto. Os sucos foram centrifugados a 3600 rpm por 5 min antes 

de passagem pela coluna de troca iônica, para evitar o entupimento do leito.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Produtos de pseudofruto 

 

Antes de se iniciar os estudos de troca iônica com o suco de caju, foi realizado uma 

avaliação dos produtos de caju para melhor conhecê-los. Nesse sentido, foram estudadas as suas 

propriedades químicas e físico-químicas, termofisicas e reológicas da cajuína (produzida em 

laboratório), do néctar e polpa de caju (industrializado). A Tabela 4.1 apresenta as propriedades 

químicas e físico-químicas dos produtos de caju avaliados. 

 

Tabela 4.1 - Propriedades químicas e físico-químicas dos produtos de caju. 

Propriedades Produtos de caju 

 Cajuína(a) Néctar(b) Polpa(b) 

Vitamina C (mg ác. ascórbico/100 g) 173,45 ± 0,05 51 ± 4 136 ± 3 

Taninos condensados (mg/100g) 4,0 ± 0,5 27 ± 2 84 ± 2 

pH 4,14 ± 0,01 3,51 ± 0,02 3,58 ± 0,04 

Acidez total (g de ácido cítrico/100 g) 0,390 ± 0,001 0,38 ± 0,03 0,260 ± 0,005 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 10,8 ± 0,0 12,10 ± 0,02 11,30 ± 0,01 

Atividade de água (Aw) 0,9960 ± 0,0005 0,991 ± 0,001 0,988 ± 0,002 

 (a) Produzido em laboratório com uso de gelatina 10% pelo método tradicional; (b) Industrializado.  

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.1, comprova-se o elevado teor 

nutricional de vitamina C para a cajuína (173,45 ± 0,05 mg/100g), também observado para 

polpa de caju (136 ± 3 mg/100g), sendo considerados alimentos com excelentes fontes 

nutricionais. A polpa por sua vez apresentou conteúdo elevado em taninos condensados (84 ± 

2 mg/100g) comparando com os outros produtos de caju analisados. Ainda em relação aos 

taninos condensados, a cajuína apresentou um teor inferior ao néctar e polpa de caju (4,0 ± 0,5 

mg/100g e 27 ± 2 e 84 ± 2 mg/100 g, respectivamente). Isso pode ser explicado devido a cajuína 

apresentar baixa adstringência, que é uma característica dessa bebida (Brasil, 2000).  
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Na Tabela 4.1 é apresentado também outros parâmetros obtidos experimentalmente para 

os produtos de caju. A cajuína apresentou sólidos solúveis totais (10,8 ± 0,00 ºBrix), acidez 

total (0,390 ± 0,001 g/100 g) e vitamina C (173,43 ± 0,05 mg/100 g) e também está de acordo 

com o recomendado pela legislação brasileira (Brasil, 2000), que estabelece valores mínimos 

permitido de 10,00 ºBrix, 0,25 g/100 g de ácido cítrico para acidez e 60,00 mg/100 mg de 

vitamina C para a cajuína.  

Damasceno (2007) avaliou a composição química de dez cajuínas comerciais e verificou 

variações de pH 4,24 ± 0,01 a 4,74 ± 0,16; acidez de 0,180 ± 0,001 a 0,397 ± 0,006 g/100g; 

sólidos solúveis totais de 10,6 ±0,1 a 12,9 ± 0,2 °Brix e vitamina C de 24,7 ± 0,2 a 77,6 ±12,6 

mg/100 g, o que indica que não há uma padronização no processo de fabricação deste produto.   

Considerando a cajuína, a vitamina C apresentou valor de 173,43 ± 0,05 mg/100 g. 

Resultado próximo (179,5 mg/100 g) foi encontrado em cajuína obtida em laboratório por 

Damasceno et al. (2008). No entanto, Silva Lima et al. (2007) encontraram valores inferiores 

de vitamina C de 110 a 80 mg/100 g (tempo inicial: assim que a cajuína foi aberta) em relação 

ao tempo final (após 11 dias de aberta), respectivamente.  

É importante notar que a cajuína do nosso estudo apresentou vitamina C (180,25 ± 0,05 

mg ácido ascóbico/100 mL) mais elevada do que a encontrada no suco de laranja (32,36 mg 

ácido ascóbico / 100 mL) por Danieli et al. (2009) e encontrado em suco de goiaba (53,61 mg 

ácido ascóbico / 100 mL) por Souza et al. (2010). Isso indica que a cajuína é considerada um  

grande fornecedor desta vitamina. 

Em relação os teores dos taninos condensados entre o néctar e a polpa de caju, pode-se 

observar uma grande diferença entre elas. Esta diferença se deve a quantidade de água 

adicionada para obtenção do néctar, em torno de 50% (Paiva et al., 2000), o que indica que a 

diluição causada pela adição água favorece a diminuição da concentração de taninos presentes 

neste produto, diferente da polpa, que é um produto não diluído (Brasil, 2000). No entanto, não 

foi encontrado na literatura valores de taninos condensados para esses produtos.  

O néctar de caju apresentou valores médios de pH (3,51 ± 0,01) próximos do 

encontrados em néctar de caju por Lima et al. (2015), a pH (3,53 ± 0,96 para marca A), que 

avaliaram diferentes marcas comerciais de néctar de caju. Estes autores também encontraram 

variações dos pH 3,35 ± 0,06 a 3,20 ± 0,02 para outras marcas. De acordo com Morzelle et al. 

(2011), néctar de frutas devem apresentar valores de pH abaixo de 4,0. Pois valores acima 

podem favorecer o crescimento de Clostridium botulinum (Caselato de Sousa et al., 2011). 

Contudo, a legislação brasileira não apresenta valores para este parâmetro. No entanto, para a 

indústria de alimentos o pH é um importante parâmetro de conservação, sendo o pH ácido (< 
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4,5) indicado para melhor conservação de alimentos industrializados, sabendo que baixos 

valores de pH inibe a multiplicação de micro-organismos patogênicos (Silva et al., 2005). 

A legislação brasileira (Brasil, 2003) recomenda para néctar de caju valores mínimos, 

para sólidos solúveis totais de 10,00 °Brix, 0,12 g/100g acidez total e 15,00 mg/100g vitamina 

C. Em nosso estudo, o néctar avaliado apresentou: sólidos solúveis totais (12,10 ± 0,02 ºBrix); 

acidez total (0,38 ± 0,03 g de ácido cítrico/100g) e vitamina C (51 ± 1 mg/100 g), estando de 

acordo com o indicado por esta legislação. 

Já a polpa de caju apresentou valores de pH em 3,58, sólidos solúveis totais em 11,30 ± 

0,01 ºBrix, acidez total em 0,260 ± 0,005 g de ácido cítrico/100 g, e vitamina C em 136 ± 3 mg 

de ácido ascórbico/100 g, estando em concordância com a legislação brasileira (Brasil, 2000), 

que especifica um valor máximo de pH de 4,6, e valor mínimo de sólidos solúveis totais, acidez 

total e ácido ascórbico de 10,00 ºBrix, 0,30 g/100 g e 80,00 mg/100 g, respectivamente. 

Resultados diferentes foram encontrados por Oliveira et al. (1999), que avaliaram diversas 

marcas de polpas de caju comercializadas em Pernambuco/Brasil, obtiveram diferentes valores 

de pH, sólidos solúveis totais, acidez total, e vitamina C (4,11 ± 0,21; 9,08 ± 0,77 °Brix; 0,39 

± 0,17 g ácido cítrico/100 g; e 162,84 ± 44,20 mg de ácido ascórbico/100 g, respectivamente). 

Possivelmente, isso se deve a variação na maturação do pseudofruto, ou devido a fatores 

edafoclimáticos (Silva Lima et al., 2007). 

Considerando a atividade de água para os produtos de caju, o néctar de caju (0,991 ± 

0,001), a polpa de caju (0,988 ± 0,002) e a cajuína (0,9960 ± 0,0005) apresentaram elevados 

valores. Diferentes aos encontrado por Pereira et al. (2006) (0,940 a 0,947) em diferentes 

marcas de polpas de caju. Por outro lado, valores próximos ao encontrado neste estudo foram 

observados por Sancho et al. (2007), em suco de caju com alto teor de polpa (0,977 ± 0,006 e 

0,997 ± 0,006) homogeneizados e após a pasteurização, respectivamente. O que indica que a 

atividade de água dos produtos de caju está dentro da faixa encontrada para esse tipo de 

alimento. No entanto, não foi encontrado na literatura valores de Aw para néctar e cajuína. 
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4.1.1. Propriedades térmicas 

 

A Figura 4.1 apresenta os resultados obtidos da densidade da cajuína, néctar e polpa de 

caju, em relação ao efeito da temperatura. 

 

Figura 4.1 - Efeito da temperatura sobre a densidade dos produtos de caju. 

 

 

A partir da Figura 4.1 é possível observar que a densidade dos produtos de caju 

apresenta, de uma maneira geral, comportamento linear em função da temperatura e que, no 

intervalo de temperatura investigado, a densidade diminuiu com o aumento da temperatura. O 

mesmo comportamento foi observado para o suco de caju (Bonomo et al. 2009), que por sua 

vez apresentou densidade próximo a cajuína. Possivelmente, isso se deve à retirada das 

partículas em suspensão presentes no suco de caju após filtração no suco estudado por estes 

autores. Dados de densidade para néctar de caju e cajuína não foram encontrados na literatura. 

Considerando os produtos de caju (Figura 4.1), verifica-se que as maiores densidades 

foram observadas para polpa de caju, seguida de néctar de caju e cajuína, respectivamente, nas 

temperatura de 10 a 50 °C. Uma possível explicação seria uma menor quantidade de Aw que 

favoreceu o aumento da densidade.  

Para a polpa de caju à 30 °C foi observada uma densidade de 1,0460 ± 0,0004 g/cm3. 

Resultado diferente foi encontrado por Mattos e Medeiros (2008) para polpa de caju (1,0530 ± 

0,002 g/cm3) considerando uma mesma temperatura. Essa diferença possivelmente está 

relacionado a quantidade de água presente nas polpas estudadas. 
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O efeito da temperatura sobre a condutividade térmica para os produtos de caju também 

foi avaliado e está apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Efeito da temperatura na condutividade térmica dos produtos de caju. 

 

 

É possível observar na Figura 4.2 que o efeito da temperatura na condutividade térmica 

dos produtos de caju se mostrou semelhante para a cajuína e polpa, em que a condutividade 

térmica aumenta com o aumento da temperatura de 10 a 20 °C e diminui nas temperatura 

maiores de 30 a 50 °C. No entanto, cada produto de caju apresentou um valor médio de 

condutividade térmica em função da temperatura estudada. Essas variações de condutividade 

podem estar relacionadas a diversos fatores, entre eles a composição, estrutura, homogeneidade, 

densidade, quantidade de água, entre outros, que podem afetar o fluxo de energia através do 

alimento analisado (Meireles e Pereira, 2013). 

É importante ressaltar que os valores de condutividade térmica para produtos caju 

avaliados neste estudo não foram encontrados na literatura. O conhecimento dessa propriedade 

é essencial para o processo em que a temperatura é aplicada, tais como: tratamentos térmicos e 

congelamento, dentre outros. 
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A Figura 4.3 apresenta o resultado para a difusividade térmica em função da temperatura 

dos produtos de caju a partir de equação preditiva (Cabral, 2007). 

 

Figura 4.3 - Efeito da temperatura na difusividade térmica nos produtos de caju. 

 

 

Considerando a difusividade térmica apresentada na Figura 4.3 para os produtos de caju, 

é possível observar que a difusividade térmica aumenta gradativamente com o aumento da 

temperatura, apresentando um comportamento linear em função da temperatura de 10 a 50 °C. 

No entanto, não foram encontrados na literatura valores para difusividade térmica para cajuína, 

polpa de caju, néctar de caju.  

Para a simulação de processos a difusividade térmica é considerada um importante 

propriedade física (Muniz et al., 2006). Quanto maior a difusividade térmica, mais rápida será 

a transferência de calor dentro do produto (Dincer, 1995). 

Observa-se que as difusividades térmicas da polpa e néctar de caju se apresentaram muito 

próximas nas temperatura de 20 e 30 °C, o que pode indicar que nessas temperaturas estes 

produtos difundem ou mantêm a mesma quantidade de calor durante processo industrial.  
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A Figura 4.4 apresenta o efeito da temperatura em relação ao calor específico dos 

produtos de caju. 

 

Figura 4.4 - Efeito da temperatura no calor especifico nos produtos de caju.  

 

 

Pode-se observar que o comportamento apresentado pelo efeito da temperatura sobre o 

calor específico dos produtos de caju foi o mesmo ao observado na condutividade térmica 

(Figura 4.4), ou seja, aumenta com o aumento da temperatura (10 a 20 °C) e diminui nas maiores 

temperatura (de 30 a 50 °C). Observa-se também que a cajuína foi o alimento que apresentou 

maior calor específico (Figura 4.4) nas temperaturas entre 10 e 30 °C quando comparado à polpa 

e ao néctar de caju.  

O calor específico é a quantidade de calor que um alimento ganha ou perde durante o 

processamento, quando há mudanças de temperaturas (Meireles e Pereira, 2013). No entanto, 

na literatura não foram encontrados valores para os produtos de caju avaliados neste estudo. 

A partir dos dados apresentados nas Figuras 4.1 – 4.4 foi possível obter as equações que 

correlacionam cada propriedade térmica com a temperatura (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 - Equações de cada propriedade térmica em função da temperatura (°C) para os 

produtos de caju. 

Propriedades 

térmicas 

Produtos de 

caju 

Equações R2 

 

Cajuína - 4,0 ×10-8T + 1,0461 0,9772 

Néctar - 3,0 ×10-8T + 1,0527 0,9836 

Polpa - 4,0 ×10-8T + 1,0560 0,9913 

 

Cajuína - 0,0001 T2 + 0,0044 T + 0,5437 0,9491 

Néctar - 0,0001 T2 + 0,0057 T + 0,0469 0,6682 

Polpa - 0,0002 T2 + 0,0106 T + 0,4234 0,9773 

 

Cajuína 0,016 T + 1,405 1,0000 

Néctar 0,016 T + 1,402 1,0000 

Polpa 0,017 T + 1,412 0,9989 

 

Cajuína -1,1536T2 + 37,463T + 3579,6  0,9098 

Néctar -1,9381T2 + 99,104T + 2342,6 0,9883 

Polpa -1,0426T2 + 49,339T + 3056,4 0,9194 

 

De acordo com a Tabela 4.2, pode-se verificar que a densidade e a difusividade térmica 

foram as propriedades térmicas que apresentaram melhores ajustes com valores de R2 > 0,97 

para todos os produtos de caju, com equações lineares em todos os casos. No entanto, o néctar 

foi o que apresentou o menor R2 (0,6682) na equação para a condutividade térmica. Por outro 

lado, as equações da polpa de caju e da cajuína apresentaram R2 entre 0,9773 e 0,9491, 

respectivamente, nas temperaturas de 10 a 60 °C. Para o calor específico, as equações 

polinomiais resultaram em um bom ajuste, com R2 variando de 0,9098 e 0,9883.  

Com exceção da condutividade térmica para o néctar de caju, as demais equações 

preditivas dos produtos de caju obtidas neste estudo podem ser recomendadas para predizer as 

propriedades físicas para a cajuína, o néctar de caju e a polpa de caju, entre as temperaturas de 

10 a 50 °C. 

Condutividade 

térmica  

(W/m °C) 

Difusividade 

térmica 

10-7 (m2/s) 

Calor específico 

(kJ/kg °C) 

Densidade 

(g/cm3) 
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4.1.2. Reologia 

O comportamento reológico dos produtos de caju (Figura 4.5) foi avaliado variando-se 

a taxa de deformação de 0 a 500 1/s, a diferentes temperaturas (10 a 60 ºC).  

 

 

 

 

Figura 4.5 - Perfil reológico da cajuína (a), néctar de caju (b) e polpa de caju (c), tensão de 

cisalhamento em função da taxa de deformação, a diferentes temperaturas. 
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O efeito da temperatura para os produtos de caju são apresentados pelas curvas de fluxo 

ou escoamento (Figura 4.5). Sabe-se que a viscosidade diminui com o aumento de temperatura 

para muitos dos fluidos alimentícios, entre eles polpas de frutas (Pelegrini, 1999), isso ocorre 

devido ao afastamento das moléculas promovidas pelo aquecimento, reduzindo, dessa forma, 

as forças atrativas entre elas e, consequentemente, a sua viscosidade (Canciam, 2012). Nas 

curvas de escoamento, esse comportamento é observado a partir da inclinação das curvas. 

Quanto menor a inclinação, menor é a viscosidade. Entretanto, para a polpa de caju, duas 

situações foram observadas: de 20 a 60 ºC houve diminuição da viscosidade com o aumento da 

temperatura, e, a 10 ºC a curva apresentou inclinação próxima a de 60 ºC. Essa inversão também 

foi observada para as polpas de mangaba (Hancornia speciosa) e graviola (Annona muricata) 

(Pitombeira et al., 2011). No caso da polpa de caju, essa inversão pode ser atribuída a presença 

de amido interagindo com material em suspensão, entre eles as fibras alimentares característico 

dessa polpa. De acordo com Silva et al. (2012), uma característica bastante viscosa pode ser 

fornecida pelas fibras presentes na polpa de caju.  Salgado et al. (1999) encontraram um teor de 

2,30 ± 0,15% de fibra alimentar na polpa de caju, decorrente da presença de celulose e lignina, 

sendo a última responsável pela firmeza e rigidez ao conjunto de fibras. No estudo aqui 

apresentado, o teor de fibras na polpa de caju foi de 3% (indicado pelo fornecedor: Nordest 

Fruit), sendo os outros produtos (cajuína e néctar de caju) isentos de fibras: para a cajuína, as 

fibras foram retiradas durante o processo de clarificação, e para o néctar, a informação 

quantidade nula de fibras foi fornecida pelo fornecedor: Maratá. 

É possível observar que o néctar de caju (Figura 4.5b) é o produto com perfil mais 

próximo para seguir a Lei de Newton, sendo que a polpa de caju o produto que apresentou um 

perfil nitidamente não-Newtoniano, como pode ser observado na Figura 4.5c. O 

comportamento não-Newtoniano pode ser atribuído à presença de sólidos dispersos na fase 

fluída e/ou das substâncias de alto peso molecular em solução (Sato e Cunha, 2007). 

As curvas de escoamento de cada produto obtido nas diferentes temperaturas foram 

ajustadas aos modelos reológicos (Equações 15-17) e a Tabela (4.3) apresenta os valores dos 

parâmetros obtidos no ajuste dos modelos para cajuína, néctar de caju, e polpa de caju, 

respectivamente. 
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Tabela 4.3 - Parâmetros de ajuste de diferentes modelos para o comportamento reológico da 

polpa de caju, néctar de caju e cajuína, respectivamente, a diferentes temperaturas. 

 

Produtos de caju/ 

Modelo   Temperatura (ºC) 

  10 20 30 40 50 60 

Cajuína        

Newtoniano Μ 0,0022 0,0021 0,0019 0,0018 0,0016 0,0015 

 R² 0,9721 0,9627 0,9628 0,9678 0,9706 0,9721 

Ostwald-de-Waelle K 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 N 1,3927 1,5644 1,5704 1,5253 1,4928 1,4782 

  R² 0,9909 0,9960 0,9979 0,9988 0,9991 0,9995 

Herschel-Bulkley o 0,09 0,06 0,04 0,03 0,01 0,008 

 K 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 N 1,7131 1,7851 1,7290 1,6210 1,5416 1,5150 

  R² 0,9945 0,9981 0,9990 0,9992 0,9992 0,9996 

Néctar de caju        

Newtoniano μ 0,0032 0,0028 0,0024 0,0023 0,0022 0,0020 

 R² 0,9955 0,9949 0,9904 0,9911 0,9876 0,9809 

Ostwald-de-Waelle k 0,0065 0,0059 0,0056 0,0025 0,0017 0,0007 

 n 0,8806 0,8723 0,8585 0,9845 1,0445 1,1835 

  R² 0,9994 0,9995 0,9961 0,9911 0,9880 0,9862 

Herschel-Bulkley o 0,06 0,05 0,06 0,09 0,11 0,07 

 k 0,0039 0,0036 0,0027 0,0005 0,0002 0,0002 

 n 0,9583 0,9456 0,9674 1,2190 1,3829 1,3561 

 R² 0,9999 0,9999 0,9970 0,9939 0,9929 0,9918 

Polpa de caju        

Ostwald-de-Waelle k 0,0910 1,0492 0,4557 0,3446 0,1203 0,1054 

 n 0,5650 0,2350 0,3607 0,3791 0,5374 0,5293 

  R² 0,9889 0,8118 0,8865 0,8793 0,9860 0,9502 

Herschel-Bulkley o 0,6018 2,7275 1,9806 1,6509 0,7343 0,8458 

 k 0,0104 0,0001 0,0007 0,0004 0,0114 0,0018 

 n 0,8871 1,5810 1,3368 1,4010 0,8862 1,1420 

  R² 0,9984 0,9488 0,9766 0,9718 0,9966 0,9810 

 

A cajuína, mesmo passando por um processo de clarificação e tratamento térmico, 

apresentou um comportamento bem característico de suco de frutas, com valores de R² > 0,99 

tanto para do modelo de Ostwald-de-Waelle quanto para o modelo de Herschel-Bulkley. No 

entanto, embora tenha apresentado elevado R² (>0,99) observa-se que o modelo de Herschel-

Bulkley não é aplicável para a cajuína, uma vez que o valor do índice de consistência (k) foi 
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nulo, ou seja, essa propriedade não tem efeito no modelo, indicando que o modelo não é 

aplicado. Assim sendo, o modelo de Ostwald-de-Waelle foi indicado para este produto. Este 

fluido apresentou um comportamento dilatante (n > 1) em todas as temperaturas avaliadas, o 

que indica que nestas temperaturas há uma maior tensão de cisalhamento, devido à dificuldade 

de se escoar, como observado na Figura 4.5a. 

Já para o néctar de caju, um comportamento Newtoniano pode ser observado para 

temperaturas entre 10-40 ºC (R² ≈ 0,99), sendo que para as temperaturas de 30 e 40 ºC observou-

se desvio a partir da taxa de deformação entre 400 e 500 1/s. Além disso, após 40 ºC o aumento 

da temperatura modificou seu comportamento reológico com taxas de deformação (> 300 1/s). 

Nessas condições, o fluido se afasta do comportamento Newtoniano, se aproximando mais do 

modelo de Ostwald-de-Waelle (R² ≈ 0,99), como observado na Figura 4.5b. Embora o modelo 

de Herschel-Bulkley tenha apresentado elevado valor de R², o valor de o é muito baixo podendo 

ser desconsiderado o seu efeito. 

O modelo de Herschel-Bulkley é aplicado a fluidos que necessitam de uma tensão inicial 

para escoar, essa tensão de cisalhamento deve ser maior que a tensão inicial do próprio material 

(o > ) (Vidal, 2000). Para polpa de caju, o modelo de Herschel-Bulkley apresentou melhor 

resultado (R² ≈ 0,98). Esse comportamento também é observado para outros tipos de polpas 

como o de açaí (Carneiro, 2000) e polpa de jabuticaba (Sato e Cunha, 2007). Uma grande 

dispersão foi observada logo no início da taxa de deformação (até ± 100 1/s), mas logo o fluido 

apresentou homogeneidade no seu comportamento (Figura 4.5c). Essa dispersão possivelmente 

se deve ao material em suspensão, entre eles as fibras, característico da polpa de caju. 

Ainda para polpa de caju, considerando o efeito do aumento da temperatura sobre os 

parâmetros do modelo, o aumento da temperatura levou a uma diminuição do índice de 

consistência (k), e um aumento no índice de comportamento (n) no modelo de Ostwald-de-

Waelle, com exceção da condição a 10 ºC. Para o modelo de Herschel-Bulkley, o aumento da 

temperatura promoveu uma diminuição na tensão residual e no índice de comportamento, não 

tendo apresentando efeito tendencial no índice de consistência (k), na faixa de temperatura 

estudada. 

A Figura 4.6 apresenta a análise da viscosidade aparente frente a taxa de deformação 

aplicada, em diferentes temperaturas. 
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Figura 4.6 - Efeito da temperatura sobre a viscosidade aparente da cajuína (a), néctar de caju 

(b) e polpa de caju (c) em diferentes taxas de deformação. 
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A cajuína (Figura 4.6a) se comportou de maneira bem estável, apresentando uma leve 

diminuição na viscosidade aparente com o aumento da temperatura. 

Para o néctar de caju (Figura 4.6b), foi observado um comportamento semelhante do 

obtido para a polpa de caju quando aplicado a baixas taxas de deformação (15 1/s), no entanto 

com menor intensidade. Para maiores taxas de deformação, o aumento da temperatura tende a 

diminuir na viscosidade aparente. 

Já a polpa de caju (Figura 4.6c), pelo fato de haver grande dispersão logo no início da 

taxa de deformação (até ± 100 1/s, conforme apresentado na Figura 4.5c) observa-se que o 

comportamento da polpa a 15 1/s é diferente do observado nas demais taxas de deformação. A 

15 1/s, o aumento da temperatura diminuiu a viscosidade aparente de forma bem acentuada. 

Para as outras taxas de deformação, o aumento da temperatura também diminuiu a viscosidade 

aparente, no entanto de forma menos expressiva. Observa-se ainda que o comportamento 

diferenciado da polpa a 10 ºC ilustrado na Figura 4.5c, ainda se repete nessa Figura 4.6c. Esse 

comportamento poderia inicialmente ser atribuído ao teor de sólidos solúveis totais da polpa de 

caju. No entanto, a polpa de caju apresentou ºBrix com uma pequena diferença em relação aos 

outros produtos de caju (Tabela 4.1), que não apresentaram tal comportamento. Como discutido 

anteriormente, esse comportamento pode ter ocorrido devido às interações entre amido e 

material em suspensão, entre eles as fibras, nesta polpa. 

De um modo geral, o grau de magnitude da viscosidade aparente desses produtos 

seguiu a seguinte ordem: polpa de caju > néctar > cajuína. 

O efeito da temperatura foi ainda avaliado em termos do modelo de Arrhenius. Os 

parâmetros de ajuste do modelo de Arrhenius para os diferentes produtos de caju são 

apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Parâmetros de ajuste do modelo de Arrhenius para os diferentes produtos de caju 

na viscosidade aparente de 400 1/s.  

 

Parâmetros  Cajuína Néctar de caju Polpa de caju 

Ea (J/mol) 8,4436 12,2670 1538,7 

B 0,0265 0,5004 -2,4747 

R² 0,9833 0,9853 0,9742 
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Observa-se na Tabela 4.4 que o produto com maior energia de ativação é a polpa de caju 

(1538,7 J/mol). Sabe-se que quanto maior a energia de ativação, maior será a influência da 

temperatura sobre os parâmetros reológicos do fluido. Os valores apresentados na Tabela 4.4 

confirmam os resultados apresentados anteriormente (Figura 4.5 e Tabela 4.3), em que 

verificou-se um maior efeito da temperatura no comportamento da polpa de caju, seguido do 

néctar de caju, sendo a cajuína o fluido cujo comportamento reológico teve menor influência 

da temperatura. 

 

4.2. Quantidade de Taninos no Suco de Caju Integral 

 

A partir deste item se inicia o estudo de troca iônica para obtenção da cajuína. A Tabela 

4.5 apresenta resultados dos teores de taninos condensados em diferentes lotes de suco de caju 

integral, antes do processo de troca iônica. Para avaliar a quantidade de taninos presente no 

suco de caju integral antes da troca iônica, foram utilizados diferentes lotes de suco de caju 

integral. 

Tabela 4.5 - Teores de taninos condensados em diferentes lotes de suco de caju integral, antes 

do processo de troca iônica.  

 

Lotes Taninos condensados (mg/100 g) Estados de origem  

A 115 ± 5 Rio Grande do Norte 

B 71  ± 7 Piauí (área 1) 

C 136 ± 1 Piauí (área 2) 

 

 

Pela Tabela 4.5, observa-se que em cada lote avaliado, o suco de caju integral apresentou 

uma variação pequena (desvio padrão) na quantidade de taninos, essa variação na quantidade 

de taninos em cada lote também foi observada no suco de caju durante o seu armazenamento à 

-18 °C ao longo deste estudo, o que indica reatividade dos taninos presentes neste suco. 

Verificou-se ainda que entre os lotes A, B, e C avaliados, cada lote apresentou uma quantidade 

de taninos diferente, variando de 71 ± 7 a 136 ± 1 mg/100 g. Essas variações de taninos entre 

os lotes podem estar relacionadas pelo fato dos pseudofrutos estarem em diferentes processo de 
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maturação. Conforme Agostini Costa et al. (2003), pseudofrutos maduros apresentaram teores 

de taninos em torno de 60% menor quando comparados com pseudofrutos verdes, com 

consequente redução da adstringência. Um outro fator, pode estar relacionado às características 

edafoclimáticas de cada região dos pseudofrutos obtidos, já que estes foram adquiridos no 

mercado local, mas provenientes de regiões diferentes: Lote A oriundo do estado do Rio Grande 

do Norte e os demais lotes vindo do estado do Piauí, provenientes de locais de cultivo diferentes, 

ambos da região Nordeste do país. De acordo com Souza et al. (2002), o pseudofruto de caju 

apresenta uma grande variabilidade com relação as suas características químicas e físico-

químicas, que são influenciados pelo tipo de solo, clima, estado de maturação e condições de 

cultivo, estas características também estão presentes no suco de caju. No entanto, devido ao 

grande número de análises realizadas neste estudo, não foi possível utilizar um único lote de 

matéria prima. Para evitar esses efeitos, para cada novo experimento foi utilizado um novo lote 

de suco de caju para avaliar um determinado parâmetro do processo. 

 

 

4.3. Seleção da resina utilizando solução padrão de catequina 

 

Os resultados da porcentagem de remoção de catequina usando resinas de troca aniônica 

fortemente básicas são mostrados na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Comparação entre resinas aniônicas de base forte, Purolite Tanex e Purolite A850, 

em termos de porcentagem de remoção de catequina padrão com concentração inicial de 3g/L, 

em 1 hora de equilíbrio, à 25,0 ± 0,1 °C e 122 ± 2 rpm. 

Resina                                                  Purolite Tanex             Purolite A850 

Proporção (MR:MC)* 

 

1:3 

 

1:6 

 

1:3 

 

         1:6 

 

% remoção de catequina 95 ± 1a 93 ± 1a 86,4 ± 0,5b 78,1 ± 0,1c 

     
Médias seguidas por diferentes letra minúscula em uma mesma coluna diferir significativamente umas das outras (p ≤ 0,05). 

*MR:MC = massa resina:massa catequina 

 

Os resultados mostram que entre as resinas avaliadas, a Tanex foi a que apresentou 

maior remoção (95 ± 1% e 93 ± 1%, na proporção de 1:3 e 1:6, respectivamente) de catequina, 

na temperatura de 25,0 ± 0,1 °C e velocidade de agitação 122 ± 2 rpm, não apresentando 

diferença significativa a nível de 5% pelo teste de Tukey entre elas.  
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Com relação à proporção massa resina:massa catequina (MR:MC) utilizada, não foi 

observado diferença significativa para experimentos realizados com a resina Tanex. Este 

resultado indicou que as proporções de 1:3 e 1:6 não influenciaram na remoção de catequina 

nesta resina, podendo-se trabalhar com a menor proporção massa resina:massa catequina (1:6) 

e obter a mesma remoção de taninos nessas condições estudadas. Possivelmente, a matriz da 

resina Tanex (estireno e acrílico reticulado com divinilbenzeno) e o teor de água (64-75%) 

podem ser os fatores que contruibuiram para esse resultado. A presença de poros maiores 

favorece a adsorção de moléculas, sendo estas mais acessíveis na matriz da resina ocorrrendo a 

difusão dos contra-íons mais rapidamente (Kunin e Myers,1952). Além disso, o teor de água 

do trocador iônico é uma propriedade importante durante a troca iônica, pois, é a água que 

facilita a movimentação dos íons na massa do sólido. Deste modo, quanto maior o teor de água 

na resina, mais facilmente ocorrerá a transferência dos íons (Gomide, 1988). 

Por outro lado, a resina A850 apresentou diferença significativa entre as proporções 

MR:MC avaliadas, com remoção da catequina de 86,4 ± 0,5% para a proporção de 1:3 e de 78,1 

± 0,1% para a proporção de 1:6. Conforme apresentado na Tabela 3.1, as resinas utilizadas neste 

estudo são resinas de troca iônica de base forte tipo 1, o que significa que contêm grupos 

funcionais de amônio quaternário. Por isso, as duas resinas testadas apresentaram remoção 

acima de 78%. No entanto, as resinas diferem na matriz, macroporosa para resina Tanex e gel 

para a resina A850. Assim, de acordo com o apresentado na Tabela 4.6, a resina com estrutura 

macroporosa removeu maior quantidade de catequina presente na solução padrão. Por este 

motivo, os demais experimentos foram realizados com a resina Tanex. 

 

 

4.4. Ensaios cinéticos com resina de troca iônica 

 

4.4.1. Estimativa do tempo de equilíbrio e influência da proporção de resina na remoção 

de taninos 

 

Os resultados da porcentagem de remoção de taninos condensados, do suco 

sobrenadante, após a processo de troca iônica, nas proporções 1:3, 1:6 e 1:9 para MR:MS, com 

velocidade de agitação de 122 ± 2 rpm, estão apresentados na Figura 4.7. Para essa análise, 
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utilizou-se suco de caju integral com concentração inicial de taninos de 67 ± 2 mg/100 g de 

suco.  

 

Figura 4.7 - Porcentagem de remoção de taninos para experimentos de troca iônica realizados 

a temperatura de 30,0 ± 0,1 °C em shaker, em relação a variação na proporção massa 

resina:massa suco (MR:MS) em função do tempo. 

 

Conforme Figura 4.7, pode-se verificar que as amostras sobrenadantes apresentaram 

maiores porcentagens de remoção após a processo de troca iônica na proporção 1:3 massa 

resina:massa suco a partir de 60 minutos (em torno de 80%). E a partir deste período foi 

observado altas porcentagens de remoção dos taninos condensados presentes no sobrenadante 

do suco de caju nas proporções MR:MS 1:6 (76 ± 3%) e 1:9 (73 ± 2 %). O que indica que os 

valores de remoção entre as proporções avaliadas estão próximos, ao se considerar o desvio 

padrão, podendo-se trabalhar com qualquer proporção MR:MS. Desta forma, buscou-se 

trabalhar com a proporção intermediária (MR:MS 1:6). 

Este resultado está coerente com o observado na Tabela 4.6 com uso de solução de 

catequina (padrão). No entanto, a solução de padrão de catequina apresentou maior remoção 

(95 ± 1% e 93 ± 1% para proporção de 1:3 e 1:6, respectivamente), esse resultado já era 

esperado, pois amostras de solução padrão de catequina são amostras puras, não havendo 

interferências de outros componentes durante a troca iônica. O suco de caju integral contém em 

sua composição química, além de taninos, minerais (K, Na, Mn, Zn, Cu, Fe, Ca e Mg), ácidos 

orgânicos, carbohidratos, caratenoides e açúcares (Pinheiro et al., 2006; Carvalho et al.; 2006; 

Soares et al., 2004; Nascimento et al., 2003) o que pode ter afetado o processo de troca iônica.  
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Pelos resultados, o equilíbrio foi alcançado em 60 minutos, proporcionando eficiência 

de remoção em torno de 80%. Deste modo, a concentração de taninos no suco de caju foi 

reduzida, sendo considerado adequado para processo de produção cajuína.  

 

Após estimar o tempo de equilíbrio e a melhor proporção massa resina:massa suco, 

foram realizados novos ensaios em batelada utilizando células de equilíbrio com velocidade de 

agitação de 50 ± 1 rpm,  para avaliar a porcentagem na remoção dos taninos condensados, e o 

comportamento da redução do °Brix e pH presentes no suco de caju integral antes e após a troca 

iônica. A Figura 4.8 apresenta os resultados da remoção de taninos em função do tempo. 

 

Figura 4.8 - Porcentagem de remoção de taninos condensados no sobrenadante do suco de caju 

(107 ± 6 mg/100 g de taninos iniciais) durante a troca iônica em célula de equilíbrio, à 

temperatura de 30,0 ± 0,1 °C, MR:MS de 1:6, com velocidade de agitação de 50 ± 1 rpm, em 

função do tempo. 

 

Em relação ao equilíbrio (Figura 4.8), os resultados indicaram que nas condições 

estudadas, o equilíbrio foi alcançado em 30 minutos de experimento com remoção de 56 ± 1 % 

de taninos condensados presentes neste suco de caju. Possivelmente, a velocidade de agitação 

de 50 rpm influenciou uma menor porcentagem de remoção quando comparada a Figura 4.7, 

isso independe do metódo utilizado (agitação em Shaker ou em células de equilíbrio).   

Neste sistema, também foi verificada a influência da troca iônica nos sólidos solúveis 

totais e pH presentes no suco de caju estudado. Os resultados obtidos estão apresentados nas 

Figuras 4.9. 
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Figura 4.9 - Comportamento do °Brix e do pH do suco de caju (107 ± 6 mg/100 g de taninos 

iniciais) durante a troca iônica, à temperatura de 30,0 ± 0,1 °C, MR:MS de 1:6, com velocidade 

de agitação de 50 ± 1 rpm, em função do tempo. 

 

Pela Figura 4.9 é possivel observar que a resina Tanex além de remover os taninos 

condensados no suco de caju, também reduziu o teor dos sólidos solúveis totais (°Brix) 

presentes neste suco. Sabe-se que a medida do °Brix é utilizada para indicar a presença dos 

sólidos solúveis totais no alimento, entre eles, pode-se considerar os açúcares (sacarose, frutose 

e glicose), que, por sua vez, possuem hidroxila (OH-) disponível para a troca iônica em sua 

estrutura química. No sistema resina - suco de caju, este resultado indicou que a resina também 

buscou a hidroxila presente nos açúcares do suco durante a troca iônica.  

Em relação ao equilíbrio, verifica-se o mesmo comportamento observado para os 

taninos (Figura 4.8), em que o sistema entrou em equilíbrio em 30 minutos de processo. 

Considerando a medida do °Brix, foi verificada uma redução de 12,4 ± 0,1 para 11 ± 0,1 °Brix 

no suco de caju durante a troca iônica, o que corresponde a porcentagem de redução em 10,7 ± 

0,4% °Brix no suco de caju estudado.  

Com relação ao pH, verifica-se que há redução do pH inicial de 4,04 ± 0,01 do suco para 

3,73 ± 0,01 em 15 minutos de experimento, e este se mantém até o final do experimento com 

porcentagem de redução em 7,5 ± 0,1% após a troca iônica utilizando resina Tanex. Os valores 

de pH estão relacionados com a acidez do suco, provavelmente devido à presença da vitamina 

C. Sabe-se que a vitamina C presente no suco de caju possui em sua estrutura química 

hidroxilas, que por sua vez, estão disponíveis para a troca iônica, o que justifica o resultado 

observado.  
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4.5. Ensaios de equilíbrio com resina de troca iônica 

 

4.5.1. Efeito da temperatura na remoção de taninos no suco de caju 

 

A Figura 4.10 apresenta os resultados obtidos na remoção de taninos condensados em 

diferentes temperaturas, utilizando resina Tanex e suco de caju com concentração inicial de 

taninos de 41,5 ± 0,3 mg/100 g de suco, na proporção MR:MS de 1:6, velocidade de agitação 

122 ± 2 rpm, por 1 hora. 

 

Figura 4.10 - Efeito da temperatura na remoção de taninos pela resina Tanex, em amostras de 

suco de caju sobrenadantes e homogeneizadas.  

 

De acordo com Figura 4.10, não foram observadas diferença significativa entre as 

temperaturas estudadas pelo teste Tukey para as amostras sobrenadantes. Este resultado indicou 

que as temperaturas avaliadas nestes experimentos não influenciaram a remoção de taninos 

presentes no suco de caju, podendo-se trabalhar com qualquer uma dessas temperaturas e obter 

a mesma remoção de taninos. No entanto, foi observado diferença significativa a partir  de 30 

°C para as amostras homogêneas.  

Pode-se ainda perceber que as maiores remoções de taninos foram observadas nas 

amostras de suco sobrenadantes, que variou de 84 ± 2%  a 89 ± 3% e as menores remoções para 

as amotras  homogêneas de 24 ± 3%  a 56 ± 2%, nas temperaturas estudadas. As maiores 

remoções observadas nas amostras sobrenadantes, se devem à precipitação dos sólidos 
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suspensos característicos do suco de caju. Considerando os resultados apresentados na Figura 

4.10, optou-se por continuarmos os estudos à 30 °C, sendo esta uma temperatura intermediária. 

 

4.5.2. Efeito da velocidade de agitação na remoção de taninos nos suco de caju 

sobrenadante e homogêneo. 

 

A Figura 4.11 apresenta o efeito da velocidade de agitação na remoção de taninos 

condensados, pela resina Tanex no suco de caju com concentração inicial de taninos de 68,05 

± 0,3  mg/100 g de suco. 

 

Figura 4.11 - Influência da velocidade de agitação na remoção de taninos do suco 

homogeneizado e sobrenadante, pela resina Tanex a temperatura de 30,0 ± 0,1 °C, MR:MS de 

1:6, por 1 hora. 

 

 

Conforme apresentado na Figura 4.11, as porcentagens de remoção dos taninos 

condensados do suco sobrenadante aumentaram de 57 ± 3%  para 81 ± 4%, com o aumento da 

rotação de 50 ± 2 para 122 ± 2 rpm. O mesmo efeito foi observado para o suco homogêneo (de 

35,6 ± 0,7% para 55 ± 1%).  De acordo com as condições operacionais de cada sistema, a taxa 

de troca de íons é controlada pela difusão, quer no interior da partícula de resina ou na película 

líquida que a envolve (Helfferich, 1995; Helfferich e Hwang, 1991; Hamdaoui, 2009). Assim, 

a difusão externa filme–líquido torna-se a etapa limitante que controla o processo da  troca 

iônica, e para diminuir essa resistência aumentou-se neste estudo a velocidade de agitação de 
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50 para 122 rpm ± 2. O aumento da velocidade de agitação promoveu diminuição  da resistência 

que é referente à difusão externa ao poro da resina Tanex e assim aumentou a remoção de 

taninos. 

 

 

4.5.3. Influência da quantidade de taninos inicial presente no suco de caju sobre o 

processo de remoção 

 

A Figura 4.12 apresenta a comparação entre suco de caju integral e o mesmo diluído em 

água a 50%, para avaliar a remoção de taninos no suco sobrenadante em diferentes 

concentrações iniciais no suco de caju, na temperatura de 30,0 ± 0,1 °C, proporção MR:MS de 

1:6, com velocidade de agitação 122 ± 2 rpm, por 1 hora. 

 

 

Figura 4.12 - Efeito do teor de taninos no suco sobrenadante após a troca iônica, utilizando 

inicialmente suco de caju integral (68,1 ± 0,3 mg/100 g taninos) e o mesmo diluído 50% (29,8 

± 0,5 mg/100 g de taninos).  

 

De acordo com a Figura 4.12, as maiores remoções de taninos condensados (81 ± 3%) 

foram observadas no sobrenadante proveniente do suco integral (68,1 ± 0,3 mg/100 g). 

Possivelmente a maior quantidade de taninos presente neste suco favoreceu a troca iônica mais 

eficiente, nas condições estudadas. Em relação ao sobrenadante do suco diluído, este por possuir 

menos taninos em solução (29,8 ± 0,5 mg/100 g) para a troca iônica, apresentou menor remoção 
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de taninos no suco diluído (60 ± 4%) comparado ao sobrenadante do suco integral (81 ± 3%). 

Esse resultado mostra claramente que, o aumento da presença de taninos no suco facilita o 

processo de remoção por troca iônica dessa substância e que as concentrações iniciais de taninos 

em torno de 30 mg/100 g não favoreceu o processo de remoção.  

 

Os resultados das análises físico-químicas obtidas para o suco de caju integral e diluído 

antes e após a passagem pela resina Tanex, são apresentados na Tabela 4.7.  

 

Tabela 4.7 - Características fisico-química do suco integral e diluído antes e após processo de 

troca iônica (PTI) Tanex nas condições anteriores. 

                                                             Antes PTI                Após PTI 

Análises  

Físico-químicas 

Suco integral 

 

Suco diluído 

50% 

Integral  

 

Suco diluído 

50% 

 

pH 4,31 ± 0,01a 4,26 ± 0,01b 4,04 ± 0,01c 3,93 ± 0,01d 

 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 

 

 

11,37 ± 0,06a 

 

6,00 ± 0,01c 

 

10,35 ± 0,07b 

 

5,40 ± 0,01d 

 

Acidez (g/100 g) 0,43 ± 0,03a 0,21 ± 0,03c 0,25 ± 0,03c 0,13 ± 0,03b 

Médias seguidas da mesma letra minuscula em uma mesma linha não diferem significativamente entre si a p ≤ 0,05. 

 

A Tabela 4.7 compara os parâmetros físico-químicos dos sucos integral e diluído, antes 

e após o PTI; e entre os mesmos sucos obtidos após o PTI. Como pode ser observado pela 

comparação das médias dos valores, o único parâmetro que não apresentou diferença 

significativa (p < 0,05) entre os resultados é a acidez titulável, entre os sucos integral após PTI 

e diluído antes PTI (0,25 ± 0,03 e 0,21 ± 0,03 g/100 g, respectivamente). Possivelmente essas 

amostras de suco não apresentaram diferenças significativas na acidez, por possuirem menos 

material em suspensão. No entanto, os resultados para a acidez do suco integral obtido após PTI 

apresentaram valores (0,25 ± 0,03 g/100 g) que estão de acordo com o recomendado pela 

legislação brasileira (Brasil 2000), que estabelece valores mínimos permitidos de 0,25 g/100 g 

de ácido cítrico para acidez na cajuína. Isso significa que o uso de resina Tanex é indicado como 

tratamento para remoção dos taninos e para a melhoria da acidez para a obtenção da cajuína. 

Entretanto, os resultados para a acidez do suco diluído obtido após PTI apresentaram valores 

(0,13 ± 0,03 g/100 g) menores ao recomendados pela legislação brasileira (Brasil, 2000). 

Em relação ao pH, observou-se que o suco integral e o diluído apresentaram valores na 

faixa de (4,31 ± 0,01 e 4,26 ± 0,01), respectivamente. No entanto, mesmo adicionando 50% de 
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água, os valores obtidos para o pH foram próximos, mantendo o carater ácido desses sucos.  O 

mesmo comportamento foi observado no suco diluído, antes e após PTI (4,04 ± 0,01 e 3,93 ± 

0,01, respectivamente). 

Comparando os valores de pH no suco integral, antes e após PTI (4,31 ± 0,01 e 4,04 ± 

0,01), respectivamente, pode-se verificar que existe uma diminuição, o que pode indicar que a 

resina Tanex pode reduzir levemente o pH neste suco após o PTI. Entretanto, estes valores 

mantiveram o caráter ácido desses sucos. O mesmo comportamento foi observado no suco 

diluído, antes e após o PTI (4,26 ± 0,01 e 3,93 ± 0,01, respectivamente). Este resultado está 

coerente com o observado na Figura 4.9, em que há uma diminuição do pH após o processo de 

troca iônica. 

Comparando-se os resultados dos sólidos solúveis totais entre o suco integral e o diluído 

antes do PTI, verifica-se que os sólidos solúveis totais apresentaram valores de 11,37 ± 0,06 e 

6,0 ± 0,01 °Brix, respectivamente, havendo uma redução nos sólidos solúveis totais presentes 

no suco diluído, o que já era esperado. No entanto, Silva Neto et al. (2009) não recomenda a 

produção da cajuína utilizando suco diluído com água, pois a água favorece uma diminuição 

dos açúcares necessários para produção de cajuína, obtendo uma bebida sem coloração e sem 

sabor.  

Em relação aos sólidos solúveis totais entre as amostras de suco integral antes e após o 

PTI, estes apresentaram valores de 11,37 ± 0,01 para 10,35 ± 0,01 °Brix, próximos aos 

encontrados por Silva Neto et al. (2003) entre 10,5 e 11,5 °Brix em suco de caju integral para a 

obtenção da cajuína.  

Assim, os resultados indicaram que o processo de troca iônica utilizando o suco de caju 

integral com a resina Tanex, além de reduzir os taninos, também reduz o pH, os sólidos solúveis 

totais e a acidez,  o que favorece a obtenção da cajuína, como observado na Figura 4.9. 

 

 

4.6. Cajuína obtida após processo de troca iônica 

 

Após a realização de todos os experimentos, concluiu-se que as melhores condições 

operacionais para a remoção de taninos foram: temperatura de 30 °C; razão MR:MS de 1:6; 

velocidade de agitação de 122 rpm por um período de 1 hora, utilizando resina Tanex e a parte 

sobrenadante do suco. Assim, realizou-se a produção de cajuína utilizando-se essas condições 
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ótimas de processo. A Figura 4.13 apresenta a cajuína obtida após processo de troca iônica 

(PTI), nas condições otimizadas.  

 

Figura 4.13 - Suco sobrenadante obtido após o processo de troca iônica (PTI) nas condições 

otimizadas, (a) antes do tratamento térmico e (b) após o tratamento térmico (cajuína).  

 

A Figura 4.13 mostra a diferença na coloração entre o suco clarificado após o PTI e a 

cajuína obtida após o tratamento térmico. A cajuína obtida nas condições otimizadas 

apresentou-se límpida e com coloração amarelo translúcida. Este resultado está de acordo com 

a legislação brasileira (Brasil, 2000), que indica que a cajuína pode variar entre incolor ao 

amarelo translúcido. A coloração amarela da cajuína é resultado da caramelização (reação de 

Maillard) natural dos açúcares presentes no pseudofruto (Silva Neto et al., 2009; Araujo, 1999). 

Desta forma, a cajuína obtida nas codições otimizadas por resina Tanex, seguido pelo 

tratamento térmico se mostrou dentro dos padrões da legislação brasileira. O que indica que o 

uso do processo de separação por troca iônica pode ser utilizado para obter a cajuína.  

Assim sendo, fez-se uma avaliação das análises químicas e físico-químicas, entre o suco 

integral e a cajuína. Os resultados dessas análises estão apresentados na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Análises químicas e físico-químicas do suco de caju integral antes e após o PTI 

(cajuína) nas condições otimizadas. 

Suco de caju Taninos 

(mg/100g) 

pH Acidez 

(g/100g de 

ácido cítrico) 

Sólidos solúveis 

totais SST 

(°Brix) 

Integral (antes do PTI) 68,1± 0,3a 4,31 ± 0,01a 0,43 ± 0,03a 11,37 ± 0,06a 

Cajuína (após CT*) 13,4 ± 0,8b 3,97 ± 0,01c 0,30 ± 0,01b 11,30 ± 0,00a 

Médias seguidas de diferente letra minúscula em uma mesma coluna diferem significativamente entre si a p ≤ 0,05. 

*CT =  controle térmico. 
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Verifica-se que a cajuína obtida apresentou com baixa quantidade de taninos 

condensados, sendo o valor encontrado (13,4 ± 0,8 mg/100 g) correspondente a 80% de 

remoção de taninos. Indicando baixa adstrigência neste produto. Esse resultado é bastante 

relevante, se lembrarmos que a adstrigência é um fator importante, sendo um dos principais 

objetivos do nosso estudo.  

Em relação às análises físico-químicas, diferenças significativas (p < 0,05) foram 

encontradas entre as amostras de suco integral de cajuína, em relação ao pH e à acidez. 

Comparando os valores de pH entre o suco integral e a cajuína obtida nas condições 

otimizadas, pode-se observar uma diminuição de 4,31 ± 0,01 para 3,97 ± 0,01, mantendo o 

caráter ácido da cajuína. 

Em relação à acidez, a cajuína otimizada apresentou valores médios em 0,30 ± 

0,01g/100 g de ácido cítrico, também se encontra de acordo com a legislação brasileira que 

indica níveis mínimos para acidez de 0,25 g/100 g de ácido cítrico na cajuína.  

Avaliando os resultados obtidos para os sólidos solúveis totais entre os sucos integral 

(11,37 ± 0,01 °Brix) e a cajuína otimizada (11,30 ± 0,01 °Brix), verificou-se que a cajuína 

apresentou valores que estão de acordo com o recomendado pela legislação brasileira (Brasil 

2000), que estabelece valores mínimos permitido de 10 °Brix na cajuína. 

Todos os resultados físico-químicos encontrados para a cajuína, obtida após PTI nas 

condições otimizadas (Tabela 4.8), indicam que a resina Tanex apresentou-se como uma 

alternativa relevante para a obtenção desta bebida, mostrando que é possível obter cajuína de 

boa qualidade, utilizando o tratamento por resina de troca iônica. 

 

 

4.7. Isotermas de troca iônica 

 

Estudos de equilíbrio de troca iônica foram realizados e os parâmetros de isotermas 

foram estimados utilizando os modelos de Freundlich, Langmuir, Toth, Sips e Radke-Prausnitz. 

Esses estudos foram realizados com intuito de avaliar as isotermas de troca iônica, em que se 

utilizou shaker orbital, em batelada. O suco de caju utilizado foi de um mesmo lote em 

diferentes concentrações iniciais de taninos condensados. No sistema de equilíbrio foram 

utilizadas as seguintes condições de processo: temperatura de 25,0 ± 0,1°C, proporção MR:MS 

de 1:6, velocidade de agitação 122 rpm por um período de 1 hora. As isotermas possibilitaram 

uma avaliação da concentração do taninos condensados em relação a remoção do mesmo no 
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suco de caju pela resina Tanex. Os dados obtidos experimentalmente e os ajustados para cada 

modelo estão apresentados na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 - Isotermas de equilíbrio de remoção de taninos condensados no suco de caju 

durante a troca iônica com a resina Tanex, e  ajustadas aos modelos de Freundlich, Langmuir, 

Sips, Toth e Radke-Prausnitz. 

 

Observando os modelos de isotermas apresentados na Figura 4.14, pode-se verificar que 

o modelo de Langmuir e Toth não se ajustaram aos dados experimentais, isso indica que a troca 

iônica não ocorre em monocamada. Pode-se verificar também que os modelos Freundlich, Sips 

e Radke-Prausnitz apresentaram melhor ajuste formando curvas côncavas. De acordo com a 

classificação de Giles et al. (1974), uma das características da isoterma do tipo S é a formação 

de curvas côncavas em baixas concentrações. Isso ocorre devido às interações entre adsorvente-

adsorbato serem mais fracas, sendo a adsorção limitada pela saturação do adsorvente (Hinz, 

2001; Limousin et al., 2007). No entanto, a forma côncava observada para este estudo está de 

acordo com subgrupo S-1. Para este subgrupo, isso indica que o adsorvente não apresenta 

claramente a sua capacidade de adsorção. Conforme Hinz (2001), a adsorção de um soluto pode 

ser inibida por uma reação de competição dentro da solução, com formação de complexos 

dentro desta solução. No nosso caso, os taninos presentes no suco de caju podem estar ligados 

a algum composto formando um complexo. 

A partir dos resultados apresentados na Figura 4.14, pôde-se calcular os parâmetros de 

cada modelo aplicado ao processo de troca iônica entre os taninos condensados presentes no 
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suco de caju e resina Tanex. Estes parâmetros e a capacidade de adsorção da resina estão 

apresentados na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 - Parâmetros de equilíbrio obtidos pelos ajustos dos modelos de isotermas durante a 

troca iônica pela resina Tanex a 25,0 ± 0,1°C. 

Modelo Parâmetros   

Freundlich kF (mg/g) 27,0 ± 1,5 

nF 0,35 ± 0,02 

R2 0,9982 

Langmuir qm  2102,8 ± 726729,5 

kL (mL/mg) 0,005 ± 1,889 

R2 0,6799 

Sips qmS (mg/g) 27,4 ± 2,2 

kS (mL/mg) 2,2 ± 0,4 

mS 3,8 ± 0,1 

R2 0,9999 

Toth qmT (mg/g) 2,3 ± 63264356,8 

kT (mL/mg) 0,0005 ± 8459,7938 

mT 0,0001± 2362,7942 

R2 0,6812 

Radke-Prausnitz qmRP (mg/g) 0,002 ± 0,06 

kRP (mL/mg) 22,3 ± 262,01  

mRP -2,0 ±1,8 

R2 0,9979 

 

De acordo com a Tabela (4.9), pode-se observar que os melhores coeficientes de 

correlação R2 (0,9999; 0,9982; 0,9979), respectivamente, foram para os modelos de Sips, 

Freundlich e Radke-Prausnitz. Os valores dos coeficientes de correlação (R2) indicam a 

adequação dos dados experimentais aos modelos propostos, e quanto mais próximo a 1 estiver 

estes coeficientes, mais próximos estarão aos valores da capacidade de adsorção experimental 

em relação ao calculado. 

Considerando as isotermas de Langmuir e Toth, pode-se verificar que os parâmetros 

para a isoterma de Toth apresentaram valores de erro maiores do que os respectivos parâmetros, 
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o que indica ausência de significância estatística para estes dados. O mesmo comportamento 

foi observado para parâmetro qm da isoterma de Langmuir. Com isso, essas isotermas não são 

adequadas para representar os dados experimentais, como observado na Figura 4.14. Em 

relação aos modelo de Radke-Prausnitz, apesar deste modelo se ajustar aos dados experimentais 

(R2 = 0,9979), os parâmetros não apresentam significância estatística (desvio elevado), sendo 

assim, este modelo também não é indicado para descrever o processo de troca iônica para a 

cajuína. 

A isoterma de Sips foi o modelo que apresentou melhor correlação com os dados 

experimentais, como pode ser observado através dos valores de R2
2 na Tabela 4.9 e na Figura 

4.14. Além disso, o valor de mS  > 1 indicou que ocorreu interações entre os compostos presentes 

no suco de caju. Este modelo apresentou uma adsorção máxima para taninos (qmS = 27,4 ± 2,2). 

Por outro lado, o modelo de Freundlich também apresentou bom ajuste com coeficientes 

de correlação R2 = 0,9982, indicando que a adsorção ocorreu em multicamadas. No entanto, a 

intensidade de adsorção (n = 0,35), que foi determinada pela isoterma de Freundlich, foi menor 

que 1, o que indica uma adsorção não favorável. 

 

 

4.8. Análises de curvas de ruptura e remoção 

 

O estudo das curvas de ruptura e remoção em leito fixo foi realizado para avaliar a 

transferência de massa presentes nos componentes nas soluções A e B, e nos sucos de caju 1 e 

2. As quantidades iniciais de catequina, vitamina C, pH, °Brix e acidez das soluções A e B antes 

da passagem pela coluna é apresentada na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Análises químicas e físico-químicas das soluções A e B antes da troca iônica. 

Análises Solução A* Solução B** 

Catequina (g/L) 0,62 ± 0,01 0,62 ± 0,01 

Vitamina C (mg/100g) NR 147 ± 5 

pH 5,8 ± 0,0 3,1 ± 0,1 

°Brix 0,0 11,0 ± 0,1 

Acidez (g/100 g de ácido cítrico) NR 0,20 ± 0,00 

NR (Não realizado); *solução A contendo catequina padrão hidratada; ** Solução B contendo catequina padrão hidratada, + 

ácido L-ascórbico + sacarose. 
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De acordo com a Tabela 4.10, observa-se que foi utilizada a mesma concentração de 

catequina nas duas soluções (0,6 g/L) e que a análise para a quantificação teve reprodutibilidade 

(0,62 ± 0,01 para a solução A e solução B). Para análise de pH e acidez, a diferença obtida está 

relacionada com a adição de 1,824 g/L de ácido ascórbico na solução B e o °Brix está 

relacionado a adição de sacarose. 

 

 

4.8.1. Uso da solução padrão A para troca iônica em coluna de leito fixo 

 

 

A Figura 4.15 apresenta a porcentagem de remoção de catequina utilizando a solução A 

(contendo somente catequina) após passagem pela coluna de troca iônica utilizando resina 

Tanex, a temperatura de 25 ± 1 °C, por um período de 360 minutos. 

 

Figura 4.15 - Porcentagem de remoção de catequina presentes na solução A em coluna de leito 

fixo com resina Tanex, em função do tempo. 

 

Pode-se verificar que a resina Tanex remove completamente a catequina presente na 

solução padrão (Figura 4.14), durante o experimento em coluna de leito fixo. Isso indica que a 

resina Tanex é seletiva para catequina padrão, o que está coerente como o indicado pelo 

fabricante. Diante deste resultado, não foi possível construir a curva de ruptura para a catequina 

padrão, pois a remoção ocorreu muito rapidamente (< 15 minutos). Além disso, quanto maior 
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a porcentagem de remoção, menor é o valor de ruptura. Para o nosso estudo a remoção foi de 

100% de catequina, e o ponto de ruptura apresentaria C/C0 igual a zero. 

 

 

4.8.2. Uso da solução padrão B para troca iônica em coluna de leito fixo 

 

As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam curvas de remoção de catequina, vitamina C e acidez 

e redução para °Brix e pH utilizando solução B, durante troca iônica com resina Tanex, à 25 ± 

1 °C, a vazão de 3 mL/minuto, em coluna de leito fixo. 

 

Figura 4.16 - Porcentagem de remoção de catequina, vitamina C e acidez na solução B em 

coluna de leito fixo com resina Tanex, em função do tempo.  

 

Figura 4.17 - Porcentagem de redução do °Brix e pH na solução B em coluna de leito fixo com 

resina Tanex, em função do tempo.  
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Pela Figura 4.16, observa-se que quando se utilizou a solução B (solução padrão de 

catequina + ácido ascórbico + sacarose), a remoção da catequina padrão foi de 100%. Isso 

indica que, a presença de ácido ascórbico e sacarose na solução B não influenciou a seletividade 

da resina estudada, apresentando porcentagem de remoção de catequina de 100% como 

observado na Figura 4.15. Ainda, é possível observar que a porcentagem de remoção da 

catequina padrão na solução B (100%) se mantém até o final do experimento, atingindo o 

equilíbrio rapidamente. 

Considerando a vitamina C presente na solução B, é observado que em 15 minutos de 

processo ocorreu uma remoção em torno de 94,3 ± 0,7%, apesar da troca iônica ocorrer 

simultaneamente, entrando em equilíbrio após 180 minutos com porcentagem de remoção de 

22,5 ± 1,7% constante até o final do experimento (360 minutos). Neste sentido, em 180 minutos 

de processo foi estabelecida uma remoção em torno de 20% de ácido ascórbico em relação a 

solução inicial, mantendo assim uma considerável quantidade de vitamina C no produto final 

após este período.  

Em relação a porcentagem de redução de acidez, pode-se observar na Figura 4.16 uma 

redução de 50,0 ± 0,0% do início até 80 minutos de processo em coluna de leito fixo, havendo 

uma redução para 25,0 ± 0,0% em 90 minutos de experimento, atingindo o equilíbrio em 100 

minutos, em que não há mais redução da acidez, voltando ao seu valor inicial.  

Na Figura 4.17, avaliando-se o efeito da adição da sacarose (dado em termos de °Brix) 

observa-se que em 5 minutos ocorre quase completa redução do °Brix (97 ± 1%) e essa redução 

acontece rapidamente até atingir o equilíbrio em 60 minutos de processo. Diferente ao 

observado para a vitamina C, em que o equilíbrio é atingido em 180 minutos de processo em 

leito fixo. Possivelmente, a resina após remover a catequina, buscou o composto de maior 

concentração inicial para a remoção de elétrons. Dentre os compostos presentes na solução B 

sem catequina, a sacarose possui mais grupos de hidroxilas (OH-) disponíveis para a troca iônica 

(concentração inicial 110 g/L), seguida pela vitamina C (ácido ascórbico) com concentração 

inicial de 1,824 g/L.  

Ainda é possível observar que, a porcentagem de redução do pH se iniciou em 90 

minutos de troca iônica em leito fixo, apresentando 7,2 ± 0,2% de remoção, e atingiu o 

equilíbrio aos 120 minutos com porcentagem de redução de 18,2 ± 0,5%, maior que a 

encontrada em 90 minutos. Após atingir o equilíbrio, o pH se mantém até o final do processo 

(360 minutos) com valor de 2,7 ± 0,1 próximo ao valor inicial. 

Assim, a partir dos resultados apresentados nas Figuras 4.16 e 4.17, pode-se dizer que 

não se observou influência da vitamina C e da sacarose (°Brix) em relação a remoção da 
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catequina presente na solução B durante a troca iônica pela resina Tanex, em coluna de leito 

fixo. Isso indica que, a resina Tanex é altamente seletiva para a catequina, apresentando grande 

porcentagem de remoção deste componente pela resina na condição estudada neste trabalho. 

As Figuras 4.18 e 4.19 apresentam curvas de ruptura de catequina, vitamina C e acidez, 

°Brix e pH na solução B, durante troca iônica com resina Tanex, à 25 ± 1 °C, uma vazão de 3 

mL/minuto, em coluna de leito fixo. 

 

Figura 4.18 - Curvas de ruptura de catequina, vitamina C e acidez na solução B em coluna de 

leito fixo com resina Tanex, em função do tempo.  

 

Figura 4.19 - Curvas de ruptura do pH e °Brix na solução B em coluna de leito fixo com resina 

Tanex, em função do tempo.  

 

Observando a Figura 4.18, pode-se verificar que a catequina padrão atingiu o ponto de 

ruptura logo no início do experimento, se mantendo constante ao longo do tempo, e que não se 
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formou curva de ruptura deste componente. Isso indica que para a catequina padrão, o ponto de 

ruptura é igual ao ponto de exaustão da coluna de leito fixo. Desta forma, pode-se observar que 

as catequinas presentes na solução A e na solução B apresentaram o mesmo comportamento. 

Diferente do observado para a sacarose (°Brix), vitamina C (ácido ascórbico) e acidez presentes 

na (solução B), possivelmente, isso se deve ao fato da resina Tanex possuir mais afinidade pela 

catequina, ocorrendo a troca iônica mais rapidamente, não havendo a formação de curvas de 

ruptura. Porém, na solução B ainda existem íons disponíveis para a troca iônica, assim o 

processo de troca continuou, formando curvas de ruptura para os outros componente presentes 

nesta solução.  

Considerando a vitamina C presente na solução B, pode-se verificar que este 

componente atingiu o ponto de ruptura (C/C0 = 0,06 ± 0,01) em 15 minutos de troca iônica com 

resina Tanex. E o ponto de exaustão da coluna foi verificado em 240 minutos de experimento 

com C/C0 = 0,79 ± 0,02, em que ocorreu o completo esgotamento da coluna para este 

componente. 

Para a acidez, a curva de ruptura formada apresentou o ponto de ruptura (C/C0 = 0,75 ± 

0,05) em 90 minutos de processo com a resina Tanex e ponto de exaustão (C/C0 = 1,0 ± 0,0) 

em 100 minutos, permanecendo até 360 minutos, final do processo em coluna de leito fixo. Isso 

indica que, após a exaustão da coluna, a solução voltou a apresentar a mesma acidez da solução 

inicial. 

Na Figura 4.19 é possível observar que a curva de ruptura para pH apresentou um perfil 

diferente das demais curvas. O pH da solução B na saída da coluna diminuiu ao longo do 

experimento até atingir um pH de 2,7 ± 0,1, próximo da solução de alimentação (3,1 ± 0,1). Em 

relação ao ponto de ruptura, esta iniciou-se na C/C0 = 1,25 ± 0,13 e decresceu ao longo do 

experimento, até a coluna atingir a exaustão (C/C0 = 0,86 ± 0,06) em 120 minutos de processo 

com resina Tanex. Este comportamento da curva do pH também foi encontrado por Veit et al. 

(2008) no estudo de biossorção de cromo (III) em coluna de leito fixo.  

Pelos resultados obtidos, observou-se que à medida que a coluna saturava devido à 

remoção dos compostos presentes na solução B, o pH da amostra coletada na saída da coluna 

tendia a alcançar o pH da solução de alimentação, o que é coerente, uma vez que não está 

ocorrendo mais o processo de separação e a solução simplesmente flui pela coluna. Assim, o 

pH pode ser utilizado como controle para análise rápida do processo. 

Em relação à sacarose (°Brix), verificou-se que a curva de ruptura típica para coluna 

leito fixo, foi formada logo no início do processo. Isso ocorreu possivelmente, devido à sacarose 

apresentar mais íons disponíveis para a troca iônica em relação a vitamina C presentes na 
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solução B. Este componente apresentou ponto de ruptura (C/C0 = 0,03 ± 0,01) em 5 minutos do 

processo e ponto de exaustão em 60 minutos com C/C0 = 0,98 ± 0,02. Após este período, o 

°Brix retornou ao seu valor inicial (11,0 ± 0,1). Como discutido, a resina após realizar a troca 

iônica com os íons da catequina, que é o composto de maior afinidade para a troca iônica na 

solução B, continuou a realizar a troca iônica com a sacarose e a vitamina C (ácido ascórbico) 

presentes na solução B, devido a estes componentes ainda possuírem grupos de hidroxilas 

disponíveis para a troca iônica.  

 

 

4.8.3. Uso do suco de caju para a troca iônica em coluna de leito fixo 

 

 

Diferentes lotes de suco de caju foram utilizados para avaliar a transferência de massa 

apresentada pelo suco de caju em coluna de leito fixo com resina Tanex, bem como a 

porcentagem de remoção para taninos e vitamina C presentes nos sucos estudados. A Tabela 

4.11 apresenta os resultados das análises químicas e físico-químicas para os diferentes lotes de 

sucos de caju centrifugado antes do processo em leito fixo com a resina Tanex. 

 

Tabela 4.11 - Análises químicas e físico-químicas do suco de caju de diferentes lotes antes da 

troca iônica em leito fixo. 

Análises Suco de caju 1 Suco de caju 2 

Taninos condensados (mg/100 g) 15 ± 1 115 ± 1 

Vitamina C (mg/100 g) 185 ± 6 156 ± 5 

pH 4,72 ± 0,01 4,21 ± 0,02 

°Brix 11,6 ± 0,1 11,4 ± 0,1 

Acidez (g/100 g de ácido cítrico) 0,30 ± 0,05 0,35 ± 0,01 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4.11, pode-se verificar que o teor de 

taninos condensados foi o que apresentou a maior diferença entre os lotes de suco de caju antes 

da passagem pela resina Tanex, 15 ± 1 mg/100 g para o suco 1 e 115 ± 1 mg/100 g para o suco 

2, respectivamente, seguido pela vitamina C, 185 ± 6 mg/100 g para o suco 1 e 156 ± 5 mg/100 

g para o suco 2. Apesar da vitamina C ter apresentado valores médios diferentes, a acidez 
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apresentou valores médios aproximados de 0,30 ± 0,05 para o suco 1 e 0,35 ± 0,01 para o suco 

2. Para pH e °Brix dos sucos analisados, não foi observado diferenças significativas. 

As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam curvas de remoção de taninos condensados, vitamina 

C e acidez e redução para °Brix e pH no suco de caju 1 e 2, obtida pela troca iônica com resina 

Tanex, à 25 ± 1 °C, vazão de 3 mL/minuto, em coluna de leito fixo. 

 

Figura 4.20 - Porcentagem de remoção de taninos condensados, vitamina C e acidez no suco de 

caju 1 e 2, em coluna de leito fixo com resina Tanex, em função do tempo.  

 

Figura 4.21 - Porcentagem de redução do °Brix e pH no suco de caju 1 e 2, em coluna de leito 

fixo com resina Tanex, em função do tempo. 

 

De acordo com a Figura 4.20, observa-se que a porcentagem de remoção dos taninos 

condensados presentes no suco 1 foi em torno de 60% no início do processo de troca iônica em 
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leito fixo, e que em 60 minutos o processo alcançou o equilíbrio, com remoção em torno de 

20%, ou seja, não ocorrendo mais a separação entre os taninos condensados presentes neste 

suco centrifugado 1 e a resina Tanex, sendo verificada a exaustão do leito fixo. 

Já para o suco 2, este apresentou maior porcentagem de remoção de taninos (em torno 

de 80 ± 1%) diferente ao observado para o suco 1 (em torno de 60 ± 2%). Esta diferença na 

remoção dos taninos se deve ao suco 1 possuir menos taninos em solução (15 ± 1 mg/100 g) 

em relação ao suco 2 (115 ± 1 mg/100 g) para a troca iônica, confirmando o efeito da 

concentração de taninos no suco de caju para o processo de troca iônica (Seção 4.5.3). 

No entanto, a remoção dos taninos condensados presentes no suco 1 e 2 apresentaram 

resultados diferentes em relação a catequina padrão presente na solução B (Figura 4.18), cuja 

remoção foi de 100% pela resina Tanex. Uma das hipóteses seria que os taninos podem estar 

interagindo com outros componentes no suco de caju, diferentes dos presentes na solução B. 

Os taninos podem estar ligados a algum composto formando um complexo que favorece a 

resistência durante a separação. Em relação ao suco 2, essa resistência é menor já que as maiores 

quantidades de taninos presentes no suco favorece a remoção pela resina Tanex, como discutido 

anteriormente. 

Considerando a vitamina C presente no suco 1, observa-se que em 15 minutos de 

experimento ocorreu uma remoção em torno de 87 ± 1%, entrando em equilíbrio após 300 

minutos com porcentagem de remoção de 8,6 ± 0,6% constante até o final do experimento (360 

minutos). Neste sentido, em 300 minutos de processo foi estabelecida uma remoção em torno 

de 9% de vitamina C em relação a solução inicial, mantendo assim uma considerável 

quantidades de vitamina C, o que é uma grande vantagem para o produto final (cajuína). Os 

resultados obtidos para este suco 1 confirmam que é possível obter a cajuína através do uso da 

resina de troca iônica em leito fixo. Neste sentido, pode-se produzir a cajuína a partir de 180 

minutos, quando se tem uma suco com baixas concentrações de taninos.  

O mesmo comportamento de remoção para a vitamina C foi verificado para o suco 2 

(Figura 4.20), em que se verificou uma alta porcentagem de remoção (87,3 ± 0,3%) no nício do 

processo (15 minutos), e este foi diminuindo ao londo do tempo (21,3 ± 0,5%), tendendo ao 

equilíbrio em 300 minutos. Mesmo que estes sucos tenham apresentado diferenças na 

quantidade de vitamina C, suco 1 (185 ± 6 mg/100 g) e suco 2 (156 ± 5 mg/100 g) antes da 

passagem pela leito fixo (Tabela 4.11), este resultado indicou que um desvio em torno de 20% 

entre as quantidade de vitamina C não apresentou influência na remoção deste composto pela 

resina Tanex. 
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Observa-se também na Figura 4.20 que a porcentagem de remoção de vitamina C até 

120 minutos de experimento foi maior em relação a remoção do taninos no suco 1. Como 

observado na Tabela 4.11, há uma grande diferença entre a vitamina C (185 ± 6 mg/100 g) e os 

taninos condensados (15 ± 1 mg/100 g) presentes na concentração inicial do suco 1, o que pode 

indicar que nesta solução (suco 1) existe maior quantidade de íons (OH-) disponíveis para a 

troca iônica na vitamina C em relação aos taninos condensados, o que favoreceu a maior 

remoção para a vitamina C pela resina Tanex.  

Diferente do observado para o suco 2, que apresentou porcentagens de remoções 

próximas para estes componentes no início do processo de troca iônica. Em que neste suco, os 

valores das concentrações inicias de vitamina C (156 ± 5 mg/100 g) e taninos (115 ± 1 mg/100 

g) estão mais próximos em relação a estes componentes presentes suco 1 como observado na 

Tabela 4.11. 

Observa-se ainda que a remoção de vitamina C nos sucos 1 e 2 apresentaram um 

comportamento similar à solução B (Figura 4.16), isso se deve aos valores quantitativos inicias 

de vitamina C destes sucos estarem próximos ao valor desta vitamina (147 ± 5 mg/100 g) 

presentes inicialmente na solução B (Tabelas 4.11). 

Ainda na Figura 4.21, pode-se observar uma redução inicial em torno de 83% para a 

acidez do suco 1, e que após 40 minutos de processo em coluna de leito fixo, observa-se uma 

redução gradativa até obter uma redução de 33% em 120 minutos de processo, atingindo o 

equilíbrio em 180 minutos.  

Comportamento similar foi observado para o suco 2, iniciando o processo de troca iônica 

com porcentagem de remoção em torno de 85%, e após 50 min de processo, houve uma redução 

gradativa sendo o equilíbrio atingido em 180 minutos. Como observado na Tabela 4.11, a 

pequena diferença entre a acidez do suco 1 e 2 não influenciou o processo de troca iônica.  

Na Figura 4.21, observa-se que até 10 minutos de processo ocorreu quase completa 

redução do °Brix (99,91 ± 0,03%) e essa redução aconteceu rapidamente até atingir o equilíbrio 

aos 60 minutos de processo. Diferente do observado para a vitamina C, em que o equilíbrio foi 

atingido em 300 minutos de processo em leito fixo. Comportamento similar foi observado para 

o suco 2. Assim, como explicado anteriormente, possivelmente a resina, após remover os 

taninos condensados no suco 1 (em torno de 19%) e suco 2 (em torno de 80%) em 60 minutos 

de experimento, buscou o composto de maior concentração inicial para a remoção de elétrons. 

Dentre os compostos presentes nos sucos 1 e 2, a sacarose, representada pela medida do °Brix, 

possui mais grupos de hidroxilas (OH-) disponíveis para a troca iônica, seguida pela vitamina 

C (ácido ascórbico). 
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Na Figura 4.21, também foi observado um comportamento similar para a redução de 

pH, entre os sucos de caju 1 e 2, sendo esse comportamento também verificado na  solução B, 

podendo ser considerado uma característica dos taninos presentes no suco de caju e evidenciado 

pela catequina presente na solução B, em relação a essas medidas, utilizando a resina Tanex em 

leito fixo. 

Assim, a partir dos resultados apresentados nas Figuras 4.20 e 4.21, pode-se dizer que o 

suco de caju 1, em geral, apresentou um comportamento similar ao observado na solução B, 

apresentando diferença na porcentagem de remoção para os taninos condensados presentes no 

suco 1. Por outro lado, se obteve um suco completamente clarificado logo no início do processo 

em coluna de leito fixo, em condições apropriadas para a obtenção da cajuína; o que confirma 

a afinidade da resina Tanex pelos taninos condensados. Considerando o suco 2, este apresentou 

logo no início do processo de troca iônica uma remoção em torno de 80%, confirmando a 

afinidade da resina Tanex na remoção de taninos condensados, e que esta resina também pode 

ser utilizada para remoção dos taninos quando presentes em altas concentrações iniciais no suco 

de caju. 

 

As Figuras 4.22 e 4.23 apresentam curvas de ruptura de taninos condensados, vitamina 

C e acidez, °Brix e pH no suco de caju 1 e 2, durante troca iônica com resina Tanex, à 25 ± 1°C, 

a vazão de 3 mL/minuto, em coluna de leito fixo. 

 

Figura 4.22 - Curvas de ruptura de taninos, vitamina C e acidez no suco de caju 1 e 2, em coluna 

de leito fixo com resina Tanex, em função do tempo.  
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Figura 4.23 - Curvas de ruptura do pH e °Brix no suco 1 e 2 em coluna de leito fixo com resina 

Tanex, em função do tempo.  

 

Analisando a Figura 4.22, pode-se verificar que os taninos condensados presentes no 

suco 1 atingiu o ponto de ruptura (C/C0 = 0,48) em 30 minutos e ponto de exaustão (C/C0 = 0,8) 

em 60 minutos, se mantendo constante ao longo do tempo. Para a vitamina C a ruptura (C/C0 = 

0,25) se iniciou em 120 minutos de processo atingindo o ponto de exaustão (C/C0 = 0,91) em 

300 minutos e para a acidez a ruptura (C/C0 = 0,33) se iniciou em 50 minutos de processo 

atingindo o ponto de exaustão (C/C0 = 1) em 180 minutos. Esses resultados confirmaram que a 

resina tem afinidade pelos taninos presentes no suco, sendo o primeiro ponto de ruptura obtido 

para este composto. Por outro lado, os taninos também foram os primeiros compostos a atingir 

a saturação, o que se deve à baixa concentração inicial (15 ± 1 mg/ 100 g) de taninos 

condensados presentes neste suco. 

Em relação ao suco 2, pode-se observar na Figura 4.22 que a curva para os taninos 

condensados presentes neste suco atingiu o ponto de ruptura (C/C0 = 0,22) em 180 minutos e 

tendeu ao ponto de exaustão (C/C0 = 0,74) em 300 minutos. Diferente do observado para o suco 

1, em que o suco com menor quantidade de taninos presente no suco atingiu a saturação em 60 

min, mais rapidamente que em relação ao suco 2. Isso possivelmente se deve ao fato do suco 2 

possuir maior quantidade de taninos em solução, o que favoreceu a ocorrência de maior 

resistência na transferência de massa durante a troca iônica entre os taninos e a resina Tanex. 

Este resultado mostrou que quanto maior a quantidade de taninos presentes no suco de caju, 

mais tempo será necessário para atingir o ponto de saturação, em leito fixo. 
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Considerando as curvas de ruptura para a vitamina C e para acidez no suco 2, pode-se 

observar que a ruptura para a vitamina C (C/C0 = 0,26) se iniciou em 120 minutos de processo 

atingindo o ponto de exaustão (C/C0 = 0,79) em 300 minutos e para a acidez a ruptura (C/C0 = 

0,29) se iniciou em 60 minutos de processo atingindo o ponto de exaustão (C/C0 = 1) em 180 

minutos de processo. Pode-se observar que as curvas de rupturas para vitamina C nos sucos 1 

e 2 tendem a ter o mesmo comportamento, o que indica uma característica da resina Tanex para 

a vitamina C, presentes no suco de caju.  

Observando a Figura 4.23, é interessante notar que as curvas de ruptura para pH e °Brix 

do suco 1 apresentaram o mesmo comportamento para a solução B (catequina + vitamina C + 

sacarose). Para o suco 1, o °Brix apresentou ponto de ruptura (C/C0 = 0,32) em 20 minutos de 

processo e atingiu o ponto de exaustão (C/C0 = 0,97) em 100 minutos; diferente do observado 

para o °Brix na solução B, que atingiu a ruptura em 60 minutos. Isso possivelmente se deve, ao 

fato do suco 1 apresentar resistência a transferência de massa, devido aos compostos presentes 

no suco de caju, demorando um pouco mais para a coluna de leito fixo atingir sua exaustão para 

o °Brix.  

Em relação ao suco 2, verifica-se que as curvas de ruptura para pH e °Brix deste suco 

apresentaram o mesmo comportamento observado para o suco 1 e também para a solução B 

(catequina + vitamina C + sacarose). Para o suco 2, o °Brix apresentou ponto de ruptura (C/C0 

= 0,01) em 15 minutos de processo e atingiu o ponto de exaustão (C/C0 = 0,99) em 110 minutos; 

diferente ao observado na solução B, e próximo ao observado para o suco 1. Em relação a 

solução B, como já discutido antes, isso possivelmente se deve, ao suco 2 apresentar maior 

resistência a transferência de massa, requerendo mais tempo para a coluna de leito fixo atingir 

sua exaustão para a sacarose (°Brix). 

Ainda na Figura 4.23, observa-se que a curva de ruptura para pH apresenta um perfil 

similar ao observado para o pH na solução B. O pH do suco 1 na saída da coluna diminuiu ao 

longo do experimento até atingir um pH de 4,25 ± 0,03, próximo da solução de alimentação 

(4,72 ± 0,01). Em relação ao ponto de ruptura, esta iniciou-se na C/C0 = 1,47 ± 0,12 em 30 

minutos de processo e decresceu ao longo do experimento, até a coluna atingir a exaustão C/C0 

= 0,96 ± 0,07 em 90 minutos de processo com resina Tanex.  

Pode-se observar nas Figuras 4.22 e 4.23 que, a curva de ruptura para pH apresenta um 

perfil similar ao observado para a solução B e no suco 1. O pH do suco 2 na saída da coluna 

diminuiu ao longo do experimento até atingir um pH de 3,65 ± 0,02, próximo da solução de 

alimentação (4,21 ± 0,02). Em relação ao ponto de ruptura, este iniciou-se na C/C0 = 6,65 ± 
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0,15 em 60 minutos de processo e decresceu ao longo do experimento, tendendo ao ponto de 

exaustão (C/C0 = 0,87 ± 0,02) em 90 minutos de processo com resina Tanex.  

Pelas curvas de rupturas apresentadas para os sucos de caju 1 e 2, pode-se dizer que a 

cajuína pode ser obtida a partir de 180 minutos de processo com troca iônica em leito fixo, 

mantendo baixas quantidades de taninos, considerável quantidade de vitamina C. Além disso, 

o °Brix voltou a apresentar os seus valores iniciais, devido a saturação do leito, sendo estes 

fundamentais para obtenção da coloração âmbar na produção da cajuína, e que o pH se 

aproximou do valores inicias mantendo o carácter ácido deste produto, estando de acordo com 

a legislação brasileira. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi possível avaliar o processo de troca iônica e verificar os efeitos que 

influenciaram na remoção dos taninos condensados do suco de caju para a obtenção da cajuína.  

A caracterização físico-química dos produtos de caju indicou que: a cajuína apresentou 

quantidade superior de vitamina C e menor teor de taninos condensados, quando comparadas 

aos outros produtos. Para as propriedades térmicas, a cajuína apresentou a menor densidade. 

Em geral, todos os produtos apresentaram bons ajustes das equações preditivas para cada 

propriedade térmica avaliada. As análises reológicas indicaram que a cajuína e a polpa de caju 

apresentaram comportamento não-Newtoniano, sendo a cajuína com característica dilatante 

(modelo Ostwald-de-Waelle) e a polpa caracterizada pelo modelo de Herschel-Bulkley. O 

néctar de caju apresentou um comportamento Newtoniano até 40 °C, desviando desse 

comportamento para temperaturas maiores que 50 °C, com comportamento descrito pelo 

modelo de Ostwald-de-Waelle (com n > 1). 

A resina Tanex apresentou maior porcentagem de remoção de catequina, e não 

apresentou diferenças significativas entre as proporções de MR:MC 1:3 e 1:6 nas condições 

estudadas, sendo selecionada para ser utilizada no processo de troca iônica com suco de caju. 

Nos estudos cinéticos, o tempo de equilíbrio foi estimado em 1 hora, com a proporção 

intermediária de 1:6, uma vez que esta também apresentou uma alta porcentagem de remoção 

dos taninos condensados presentes no sobrenadante do suco de caju no processo de troca iônica. 

A variação de temperatura (25-50 °C) não apresentou influência na remoção dos taninos 

presentes no suco de caju. Assim, optou-se pelas temperaturas intermediárias (25 e 30 °C). 

O aumento da velocidade de agitação para 122 rpm promoveu um aumento na remoção 

de taninos presentes no suco de caju, sendo este utilizado nos experimentos de troca iônica.  

A maior quantidade de taninos presentes no suco favoreceu a troca iônica nas condições 

estudadas, quando se comparou o suco integral com o diluído.  

As condições otimizadas para produção de cajuína no processo de troca iônica foram: 

30 °C, MR:MS 1:6, 122 rpm por 1 hora, utilizando resina Tanex e a parte sobrenadante do suco. 

A cajuína obtida nestas condições (após o tratamento térmico) apresentou-se límpida com 

coloração amarelo translúcida, com baixa adstringência, acidez e sólidos solúveis totais (°Brix), 

de acordo com a legislação brasileira. A resina Tanex apresentou-se uma boa alternativa para a 

obtenção desta bebida, mostrando que é possível obter cajuína com qualidade. 
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Em relação ao processo de troca iônica, cinco tipos de modelos foram aplicados para 

avaliar qual desses seria a isoterma mais indicada para representar a troca iônica. Com base no 

coeficiente de correlação, os resultados indicaram que os modelos de Freundlich e Radke-

Prausnitz e principalmente de Sips apresentaram os melhores ajustes aos dados experimentais, 

e que os modelos de Langmuir e Toth não são indicados para esse sistema. 

Nos estudos de coluna de leito fixo, a presença da vitamina C e da sacarose não tem 

influência na remoção da catequina presente na solução B durante a troca iônica, e que a resina 

Tanex é altamente seletiva para a catequina, com grande porcentagem de remoção deste 

componente pela resina na condição estudada neste trabalho. 

Ainda, os estudos de leito fixo, quando se utilizou os sucos 1 e 2 (com baixo e alto de 

teor de taninos, respectivamente), verificou-se que ambos os sucos promoveram condições 

apropriadas para a obtenção da cajuína, mesmo tendo sido verificado maior resistência na 

transferência de massa; o que confirma a afinidade da resina Tanex pelos taninos condensados. 

No estudo das curvas de rupturas, a cajuína obtida a partir de 180 minutos de processo com 

troca iônica, apresentou baixos teores de taninos, com considerável quantidade de vitamina C, 

e teor de °Brix indicado para obtenção da coloração âmbar na produção da cajuína. O pH 

manteve o carácter ácido deste produto, estando de acordo com a legislação brasileira. 

Visto isso, pode-se dizer que o uso do processo de separação por troca iônica se mostrou 

viável para produção do suco de caju clarificado ou cajuína. Trata-se de um resultado 

importante, uma vez que a partir do estudo em laboratório, foi possível verificar a obtenção de 

uma bebida límpida, translúcida e com coloração desejada, estando de acordo com a legislação 

brasileira. Além disso, o processo de troca iônica pode ser considerado uma relevante 

alternativa para produção do suco de caju clarificado ou cajuína, utilizando inovações 

tecnológicas para obter um produto dentro dos padrões de qualidade, possibilitando o fácil 

controle de processo, a padronização do produto final.
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