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Resumo 

A nível nacional, a produção anual de limão (Citrus limon (L.) Burm. f.) depara-

se com um montante elevado de frutos que, embora não obedeçam às normas de 

comercialização, apresentam qualidade. A necessidade de encontrar alternativas para a 

utilização desses limões obrigou os produtores nacionais a procurar novos produtos de 

qualidade e valor acrescentado que utilizem essa matéria-prima. 

Hoje em dia com a crescente tendência para o consumo de produtos naturais, tem 

vindo a verificar-se um aumento da procura de sumos “in natura”, onde o sumo de limão 

concentrado congelado pode apresentar-se como uma opção, proporcionando, após 

reconstituição, um produto similar ao fresco, de elevada estabilidade, boas características 

sensoriais e tempo de vida útil alargado. 

Este trabalho teve por objetivo a obtenção de sumo de limão concentrado, por 

evapo-concentração, e a avaliação da sua qualidade durante 9 meses de conservação, à 

temperatura de -18ºC. A avaliação da qualidade foi realizada através de parâmetros 

químicos e microbiológicos. No final do tempo de conservação foi realizada uma análise 

sensorial, tendo em vista a aceitação do produto final (limonada), a nível do consumidor. 

O rendimento do sumo de limão foi de 31% e do sumo concentrado de 14,2%. A 

redução dos teores dos ácidos cítrico e ascórbico não influenciou a qualidade organolética 

da limonada ao fim de 9 meses de conservação, dado que não se registaram alterações no 

sabor e no escurecimento, relativamente à limonada preparada com sumo natural. 

Verificou-se uma ligeira redução da flora aeróbia mesófila total e dos bolores xerofílicos.  

Assim como a limonada elaborada a partir do sumo concentrado congelado teve 

uma boa aceitabilidade, pode considerar-se ser uma oportunidade de um novo produto 

para o mercado neste setor. 
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Abstract 

Frozen concentrated lemon juice stability. The annual lemon (Citrus limon (L.) 

Burm. f.) production encounter a high amount of fruits which, although not satisfying the 

marketing rules, have quality. The need to find alternatives to use these fruits forced 

producers to look for new quality products with added value. 

Nowadays with the growing trend towards the use of natural products, has been 

observed an increase in demand for juices "in natura", where the frozen concentrated 

lemon juice can be presented as an option, providing, after reconstitution, similar to fresh 

product, high stability, good sensory characteristics and extended shelf life. 

This study aimed to obtain concentrated lemon juice, from evapoconcentration, 

and its quality evaluation for 9 months storage, at -18 °C. The quality evaluation was 

performed through chemical and microbiological parameters. At the end of the storage a 
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sensory analysis was performed to evaluate the acceptance of the final product 

(lemonade), at the consumer level. 

Lemon juice yield was of 31% and 14.2% concentrated juice. The reduction of the 

levels of citric and ascorbic acids did not influence the organoleptic quality of lemonade 

after 9 months storage, since there were no changes in flavor and browning relatively to 

the lemonade prepared with natural juice. There was a slight reduction of the total 

mesophilic aerobic flora and xerophilic molds. 

As lemonade prepared from frozen juice concentrate had a good acceptance, it 

may be considered to be an opportunity for a new product to market in this sector. 

 

Keywords: lemonade, evapoconcentration, yield, shelf-life 

 

Introdução 

Atualmente devido aos novos hábitos alimentares e à crescente tendência para o 

consumo de produtos naturais, tem vindo a verificar-se a procura de sumos “in natura”, 

não só pelo seu elevado valor nutritivo, mas também pela forma prática de apresentação.  

De entre os sumos mais consumidos e apreciados encontra-se o sumo de limão 

natural, definido como uma bebida não fermentada obtida da parte edível (endocarpo) de 

limões maduros, através de processamento tecnológico adequado.  

O limão (Citrus limon (L.) Burm. f.) produzido na região de Mafra é 

maioritariamente das variedades Lisboa (nacional) e Eureka (Califórnia, USA), sendo 

preferencialmente conservado, sob refrigeração até à expedição.  

Devido às variedades remontantes e à forma como a produção está organizada é 

possível oferecer limão do “dia” durante todo o ano. Contudo, torna-se vantajoso ter 

disponível no mercado um produto com características semelhantes ao produto “in 

natura”, nos meses de menor produção e/ou no período em que os frutos atingem preço 

mais elevado (Trigo et al., 2015a, 2015b).  

Neste contexto, surgiu como uma boa alternativa, o sumo de limão concentrado 

congelado, produto de elevada qualidade e estabilidade com boas características 

sensoriais, com tempo de vida útil alargado, aliado à diminuição nos custos de embalagem 

e transporte. 

Com o objetivo de acrescentar valor aos frutos não normalizados, evitar 

desperdícios, minimizar perdas e facilitar ao produtor/concentrador alternativas de 

utilização, procedeu-se à obtenção de sumo de limão concentrado, pelo processo de 

evapo-concentração, seguido de congelação e à avaliação da sua estabilidade durante 9 

meses de conservação. Por fim, através da análise sensorial, foi testada a sua aceitação, 

sob a forma de limonada, tendo como termo de comparação a limonada preparada com 

sumo de limão natural. 

 

Material e Métodos 

Matéria-prima. Limões de Mafra, de formato não normalizado, fornecidos pela 

Cooperativa FrutOeste. 

Obtenção de sumo. Após lavagem e desinfeção com água clorada (10ppm), os 

limões foram cortados e prensados em extrator rotativo. O sumo obtido foi filtrado para 

remoção das partículas em suspensão. 

Concentração e conservação. O sumo filtrado foi concentrado em rotovapor a 

130 rpm, à temperatura de 40°C, durante 2h e 30 min. O sumo concentrado  a 40 ± 2 

°Brix, foi congelado à temperatura de -30ºC, em formas de silicone, com formato de cubo, 

de aproximadamente 1 cm de lado, posteriormente embalados em sacos de polietileno de 
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baixa densidade linear flexíveis (nylon/alumínio/polyester, LLDPE) e conservados à 

temperatura de -18ºC, durante 9 meses. 

Avaliação da estabilidade. Avaliada ao longo do tempo de conservação, 

retirando-se amostras nos tempos 0, 7, 8 e 9 meses. 

Caracterização dos sumos. Os sumos, natural e concentrado, foram avaliados 

segundo parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Análise físico-química: acidez 

total titulável (ATT), expressa em miligramas de ácido cítrico por 100 mililitros, (NP 

12147, 1999); pH determinado com potenciómetro “Crison 2002”; teor de sólidos 

solúveis totais (SST), expresso em °Brix, com refratómetro digital Atago PR-100; cor por 

colorímetro Minolta Meter CT 310, nas coordenadas (CIE L* a* b*) e posteriormente 

calculados os valores de coloração (H°) e saturação (C*); ácidos ascórbico e cítrico - 

separação em coluna de fase reversa Chromolith RP-18 (100 x 4,6 mm, 5 μm) à 

temperatura de 25ºC num sistema de HPLC da Merck, equipado com bomba L-6200, 

detetor de fotodíodos L-7450, software D-7000, injetor Rheodyne com “loop” de 20 μL;  

Análise microbiológica: flora aeróbia mesófila total (PCA - Oxoid), a 30°C, durante 72h), 

bolores xerofílicos (DG18 - Oxoid) a 25°C, durante 7 dias, leveduras osmofílicas (Meio 

de Tilbury), a 25°C, durante 7 dias, e coliformes (VRBA - Oxoid) a 37°C, durante 48h; 

os valores obtidos são expressos em unidades formadoras de colónias por mililitro 

(ufc.mL-1). 

Elaboração de limonadas. A preparação das limonadas a partir do sumo 

concentrado congelado e do sumo natural foi efetuada segundo as equivalências 

estabelecidas no quadro 1. 

Avaliação sensorial. Os testes de aceitabilidade do produto foram realizados por 

um painel de provadores/consumidores, tendo sido avaliadas as características visuais 

(cor, escurecimento e turvação), olfativas (aroma) e gustativas (amargo/ácido e sabor) 

numa escala de 1 a 5 (1 - nada a 5 - muito), assim como a avaliação global numa escala 

de 1 a 5 (1 - má a 5 - excelente). 

 

Resultados/Discussão 

O rendimento médio de extração de sumo foi de 31%. A bibliografia refere valores 

entre 28 e 47% (Perez-Perez et al., 2005, Pedrão et al., 1999) sendo estas diferenças 

atribuídas às variedades utilizadas, estado de maturação dos frutos e ao processo de 

extração. O flavelo e o albedo corresponderam, respetivamente, a 8,64% e 53,42%. O 

rendimento médio do sumo concentrado a 40,2 °Brix foi de 14,2%, tendo-se obtido 85,8% 

de hidrolato. 

Em relação às análises físico-químicas (quadro 2) não se verificaram diferenças 

nos valores de pH do sumo natural e do concentrado; os SST aumentaram de 5,5 para 

40,2 °Brix e a ATT aumentou de 4,9 para 33,6 mg de ácido cítrico por 100mL de sumo, 

devido à remoção da água de constituição durante o processo. No que se refere aos 

parâmetros da cor verificou-se uma intensificação da cor “amarela” no concentrado, 

justificado pelos valores de luminosidade (L*) e saturação (C*). 

O teor em sólidos solúveis totais (SST), a acidez titulável total (ATT) e o pH 

permaneceram estáveis durante o tempo de conservação (quadro 2). O mesmo foi 

verificado por Pedrão et al. (1999) em sumo de limão natural e adoçado congelado. 

Observou-se uma diminuição gradual do teor de ácido ascórbico, com uma taxa 

de redução de 45%, ao fim dos 9 meses de conservação (fig. 1). Campelo et al. (1998) 

avaliaram a estabilidade química do ácido ascórbico em polpa congelada de acerola e 

observaram uma redução de 38,04% desta vitamina após um ano de armazenamento. No 

entanto, Venning et al. (1989) em estudos de polpa de kiwi, com diferentes embalagens, 
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durante 12 meses de armazenamento, assim como, Righetto (1996) em sumo de maracujá 

congelado durante 8 meses, não verificaram alterações nos teores de ácido ascórbico.  

Relativamente aos valores obtidos para o teor de ácido cítrico, verificou-se uma 

redução de 39% após 9 meses de conservação (fig. 2).  

No que se refere aos parâmetros microbiológicos, verificou-se uma ligeira 

diminuição nas contagens da flora aeróbia mesófila total (FAM) e nas de bolores 

xerofílicos, respetivamente de 2,3 x 103 para 1,1 x103 ufc.mL-1 e de 2,5 x 103 para 1,8 x 

103 ufc.mL-1 (quadro 3). Este decréscimo deve-se à baixa temperatura de conservação          

(-18ºC), aliada ao baixo pH do sumo concentrado, que inibem o crescimento microbiano 

e retardam as reações químicas e enzimáticas. As contagens de coliformes e de leveduras 

osmofílicas foram inferiores a 1 ufc.mL-1. Os reduzidos valores obtidos nas contagens 

microbianas podem ser atribuídos à eficácia do processo de higienização durante o 

processamento. A nível microbiológico, o sumo de limão concentrado pode ser 

considerado um produto estável.  

A conservação ao fim de 9 meses não influenciou a qualidade organolética do 

sumo de limão concentrado congelado dado que não se verificaram alterações de sabor 

nem de escurecimento, comparativamente à limonada de sumo natural (fig.3), apesar da 

redução em teores do ácido cítrico e ascórbico. Contudo, a limonada obtida do sumo 

concentrado congelado apresentou um aroma característico menos intenso.  

 

Conclusões 

A evapoconcentração mostrou ser uma alternativa para a concentração do sumo 

de limão uma vez que o sumo, quando diluído em água, mantém as características 

organoléticas anteriores ao processamento. 

A limonada elaborada a partir de sumo concentrado congelado teve uma boa 

aceitabilidade, tendo sido classificada de muito boa. 

O sumo de limão concentrado pode ser uma alternativa ao escoamento dos limões 

sem valor comercial, abrindo desta forma a oportunidade para a criação de novos 

mercados neste setor. 
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Quadros e Figuras 

 

Quadro 1 – Preparação da limonada. 

Origem do sumo Natural Concentrado 

Volume do sumo (mL) 50 11,5 

Volume de água (mL) 500 500 

ºBrix 1,2 1,6 

 

Quadro 2 – Caracterização físico-química dos sumos de limão.  
L* a* b* Saturação 

(C*) 
Coloração 

(H°) 
pH SST 

(ºBrix) 

ATT 
(mg ác. cítrico.100mL-1) 

Sumo 

natural 

63,07 -1,93 9,52 9,72 1,78 2,39 5,5 4,9 

Sumo 

concentrado 

42,09 -3,64 18,89 19,24 1,76 2,40 40,2 33,6 

 

Quadro 3 – Valores de pH, SST e ATT do sumo de limão evapo-concentrado. 

 T0 T7 T8 T9 

pH 2,53 2,30 2,30 2,15 

SST (ºBrix) 41,0 41,0 40,8 41,0 

ATT 33,3 32,9 29,6 28,8 

 

Quadro 4 – Parâmetros microbiológicos do sumo de limão evapoconcentrado 

(FAM – Flora Aeróbia Mesófila Total; B. Xerof- Bolores Xerofílicos). 

 T0 T7 T8 T9 

FAM (ufc.mL-1) 2,3x103 1,8x103 1,3x103 1,1x103 

B. Xerof. (ufc.mL-1) 2,5x103 2,3x103 2,0x103 1,8x103 
ufc -unidades formadora de colónias  
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Figura 1 – Evolução do ácido ascórbico durante a conservação. 

 

 
Figura 2 – Evolução do ácido cítrico durante a conservação. 

 

 
Figura 3 – Perfil sensorial das limonadas. 

  




