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ERRATA 

 

Página Linha Onde se lê Leia-se 

7 11 Dra. Giovanna Borini Dra. Giovanna Bonfante Borini 

7 21 Prof. e Prof. Wilson Prof. Wilson 

8 5 Técnica química Edna Aparecida 
dos Santos e auxiliar de 

laboratório Sandra Maria do 
Nascimento. 

Técnica química Edna Aparecida 
dos Santos, Técnica química Ana 
Paula Buriti Santa Rosa e auxiliar 
de laboratório Sandra Maria do 

Nascimento. 

35 16 (CARDELO, 1998; BRUHN, 1998; 
CADWALLADER E WEENEN, 

2002) 

(BRUHN, 1998; CADWALLADER 
e WEENEN, 2002; CARDELLO, 

1998) 

44 8 Esse ar O ar frio 

44 14 Como o sistema trabalha com 
pressão inferior à atmosférica 

na câmara de secagem 

Como, na câmara de secagem, 
os sistemas trabalham com 

pressões diferentes da pressão 
atmosférica 

44 21 (FILKOVÁ, HUANG e 
MUJUMDAR, 2006; PATEL, 

PATEL e SUTHAR, 2009; GEA 
NIRO, 2012) 

(FILKOVÁ, HUANG e 
MUJUMDAR, 2006; GEA NIRO, 
2012; PATEL, PATEL e SUTHAR, 

2009) 

46 21 (MASTERS, 1997; FILKOVÁ, 
HUANG e MUJUMDAR, 2006) 

(FILKOVÁ, HUANG e 
MUJUMDAR, 2006; MASTERS, 

1997) 

47 5 (MASTERS, 1997; FILKOVÁ, 
HUANG e MUJUMDAR, 2006) 

FILKOVÁ, HUANG e 
MUJUMDAR, 2006; MASTERS, 

1997) 

47 22 (MASTERS, 1997; FILKOVÁ, 
HUANG e MUJUMDAR, 2006; 

PATEL, PATEL e SUTHAR, 2009; 
YOUNGS, 1986) 

(FILKOVÁ, HUANG e 
MUJUMDAR, 2006; MASTERS, 
1997; PATEL, PATEL e SUTHAR, 

2009; YOUNGS, 1986) 

53 16 (WALTON e MUMFORD, 1999; 
HUNTINGTON, 2004) 

(HUNTINGTON, 2004; WALTON 
e MUMFORD, 1999). 



57 4 O teor de umidade está ligado à 
atividade de água, que 

representa o valor da umidade 
de equilíbrio de um produto 

com seu ambiente, por meio de 
isotermas de sorção. 

O teor de umidade está 
relacionado à atividade de água 
de um determinado produto por 

meio de isotermas de sorção. 

62 10 (KUMAR e MISHRA, 2004; KOC 
et al., 2010) 

KOC et al., 2010; KUMAR e 
MISHRA, 2004) 

62 14 (KUMAR e MISHRA, 2004; 
KEARNEY et al., 2009) 

(KEARNEY et al., 2009; KUMAR e 
MISHRA, 2004) 

63 20 (KUMAR e MISHRA, 2004; 
MENG et al., 2008; FU e CHEN, 

2011) 

(FU e CHEN, 2011; KUMAR e 
MISHRA, 2004; MENG et al., 

2008) 

69 17 (PEIGHAMBARDOUST, TAFTI e 
HESARI, 2001; FU e CHEN, 2011) 

(FU e CHEN, 2011; 
PEIGHAMBARDOUST, TAFTI e 

HESARI, 2001) 

85 17 iogurte natural marca iogurte natural semidesnatado 
marca 

86 5 bomba Nemo monobloco 
higiênica 

bomba Nemo monobloco 
sanitári 

86 7 iogurte natural batido iogurte natural semidesnatado 
batido 

87 5 são medidas por termopares do 
tipo Pt100 

são medidas por 
termorresistências do tipo 

PT100 

89 6 A depressão na câmara de 
secagem foi ajustada para 

20 mmH2O, automaticamente, 
por meio do controle da vazão 

do ventilador exaustor, com 
base também em 

recomendação do fabricante e 
verificação em testes 

exploratórios. 

A depressão na câmara de 
secagem pode ser ajustada para 
valores entre o mínimo de zero 

e o máximo de 140 mmH2O, 
automaticamente, por meio do 
controle da vazão do ventilador 

exaustor. 

90 1 Tabela 7 — Parâmetros que 
devem ser medidos no início ou 

durante o ensaio 

Tabela 7 — Parâmetros que 
foram medidos no início ou 

durante o ensaio 

92 2 consistência fluida consistência qualitativamente 
fluida 

94 10 Os resultados foram enviados 
para computador acoplado ao 
equipamento que gerou laudo 

Os resultados foram enviados 
para computador acoplado ao 
equipamento que gerou laudo 



para cada análise. Os valores 
apresentados nos laudos das 
análises se referem a valores 

médios de cinco leituras e 
constam nos Anexos B, C, D, E, F 

e G. 

para cada análise com base em 
valores médios de cinco leituras. 
Dos laudos foram utilizados seis 

parâmetros para a 
caracterização das amostras de 
partículas obtidas nos ensaios, a 
saber, o span, a área superficial 
específica, o diâmetro médio de 
Sauter (𝐷3,2) e os percentis da 

distribuição de diâmetro de 
partículas referentes a 10%, 

50% e 90%, respectivamente, 
𝑑0,1, 𝑑0,5 e 𝑑0,9. Os laudos das 

análises constam nos Anexos B, 
C, D, E, F e G. 

95 15 software Sprit (Bruke, EUA) software Sprit (Bruker, EUA) 

105 15 alimentação de produto no 
equipamento. 

alimentação de produto no 
equipamento e a depressão na 

câmara de secagem. 

105 21 - A depressão na câmara de 
secagem foi fixada em 
20 mmH2O conforme 

recomendação do fabricante do 
equipamento e com base em 

resultados de testes 
exploratórios. 

106 9 - No Apêndice A são 
apresentados, de forma sucinta, 

os fundamentos dessa 
metodologia. 

110 1 Ensaios programados para a 
qualificação e sua ordem de 

execução 

Ensaios programados para o 
estudo da influência das 

principais variáveis de processo 
e sua ordem de execução 

113 2 Os resultados para a área 
específica das partículas se 

encontram na Tabela 16 

Os resultados para a área 
específica das partículas foram 
obtidos dos laudos de análises 
de distribuição de tamanho de 
partículas e se encontram na 

Erro! Fonte de referência não 
encontrada. 

132 5 O aumento na velocidade do 
atomizador [...] conforme 

exposto em 4.1.1.1. 

(Removido) 



137 2 (MESTE et al., 2002; LANGRISH, 
CHAN e KOTA, 2007; QUEK, 
CHOK e SWEDLUND, 2007; 
GOULA e ADAMOPOULOS, 

2008; TURCHIULI et al., 2011). 

(GOULA e ADAMOPOULOS, 
2008; LANGRISH, CHAN e KOTA, 
2007; MESTE et al., 2002; QUEK, 

CHOK e SWEDLUND, 2007; 
TURCHIULI et al., 2011) 

143 19 destacado em negrito. destacado em itálico. 

170 1 na Erro! Fonte de referência 
não encontrada. explica que 

na Erro! Fonte de referência 
não encontrada. sugere que 

225 4 na diagonal na diagonal central 

245 9 pelas expressões (57) e (56) pelas expressões (55) e (56) 

245 10 
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑

∑ 𝑝𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑅𝑖𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑖

 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 =
∑ 𝑝𝑖

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑅𝑖𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑖

 

245 14 conforme (57) conforme a expressão (57) 

246 1 são: 𝑥1, vazão codificada e 𝑥2, 
concentração de sílica 
pirogênica codificada. 

são: 𝑥1, concentração de sílica 
pirogênica codificada e 𝑥2, 

vazão codificada. 

258 3 Equação (58 equação (58) 

258 10 dois objetivos. dois objetivos. O procedimento 
para a determinação da 

fronteira de Pareto é dado no 
Apêndice B. 

264 15 CONDIÇÕES ÓITMAS CONDIÇÕES ÓTIMAS 

267 8 o produto não pode ser 
considerado iogurte em pó. 

o produto é leite fermentado 
em pó, uma vez que não pode 
ser considerado iogurte em pó. 

 


