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RESUMO

O hábito do consumo de sucos de frutas e hortaliças processados tem aumentado motivado pela falta de tempo da população em preparar suco 
das frutas in natura, pela praticidade oferecida pelos produtos, substituição ao consumo de bebidas carbonatadas devido ao seu valor nutritivo e 
a preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis. A vitamina C é um agente nutricional e antioxidante, e o estudo da estabilidade da 
vitamina C é de interesse tanto para os produtores de alimentos quanto para os consumidores, pois é um dos nutrientes mais sensíveis às 
condições de processamento e armazenamento. O objetivo desta pesquisa foi determinar o teor de vitamina C através de reações de oxidação-
redução pelo método iodimétrico em amostras de suco de laranja natural, industrializado e pasteurizado, durante um período de seis dias de 
armazenamento, com o objetivo de verificar a degradação de vitamina C, após a abertura do frasco para consumo. Nos resultados obtidos para os 
teores de vitamina C nas amostras de suco de laranja, observou-se que após 6 dias, as amostras tiveram teores de vitamina C inferiores às iniciais. 
As amostras apresentam uma redução no teor de vitamina C de aproximadamente 16,7%; 9,7% e 4,8% para natural, industrializado e 
pasteurizado, respectivamente. Portanto, a informação do rótulo das embalagens dos sucos que deveriam ser consumidos em até 3 dias 
(pasteurizado) e 4 dias (industrializado) após a abertura da embalagem, em relação a conservação do teor de vitamina C, é adequada. Observou-
se que não há diferença significativa entre os teores de vitamina C nas amostras desde o momento da abertura da embalagem até 24 horas 
depois, com exceção do suco industrializado. Pôde-se observar que, com o passar do tempo, o suco natural apresentou maior redução de 
vitamina, 16,7%, após seis dias da obtenção do suco, não sendo adicionado nenhum aditivo para preservação da vitamina C. Observou-se que o 
suco pasteurizado manteve certa constância em seus teores de vitamina C ao longo dos dias, apresentando uma oxidação mais lenta que as 
demais amostras, comportamento diferente observado no suco industrializado que apresentou uma tendência de alteração de teores dia após 
dia. Este comportamento pode dever-se ao fato do tipo de processo industrial ao qual a amostra foi submetida.
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