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A água de coco verde e o suco de maçã clarificado são alimentos processados termicamente de

grande valorização econômica e poucas alternativas de processamento. Em alimentos ácidos, o

principal objetivo do processo é a inativação enzimática. O produto é submetido a uma

temperatura ideal e é mantido nesta temperatura por um período de tempo necessário e, em

seguida, é resfriado. Para cálculos de letalidade, as etapas de aquecimento e resfriamento não

podem ser consideradas, mas contribuem para a perda de qualidade. Sendo assim, altas taxas de

troca de calor são desejáveis. A utilização de microrreatores de fluxo contínuo na indústria

químico-farmacêutica é um campo crescente. As vantagens do uso dessa tecnologia também são

interessantes para a indústria de alimentos e o processamento térmico de líquidos de baixa

viscosidade já se mostra uma alternativa interessante às abordagens convencionais, apesar de

ainda pouco estudadas. O uso do microrreator na etapa de aquecimento em fluxo proporciona

uma excelente homogeneização da temperatura devido à alta relação superfície/volume que

aumenta a troca térmica. Desta forma, este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar a

viabilidade do processamento térmico de água de coco verde e suco de maçã clarificado por meio

de microrreator capilar. O processamento térmico em microrreator capilar será comparado a um

processo convencional realizado em uma unidade de pasteurização localizado no Food Research

Center-FORC. Serão usadas as enzimas peroxidase e polifenoloxidase como indicadores do

processo. O processo em microrreator também será estudado por meio de modelagem multi-física
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em softwares de dinâmica dos fluidos computacional (CFD).
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Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Serão coletados dados de inativação enzimática do processamento térmico de água de coco e suco

de maçã clarificado. Os dados serão coletados através de curvas, gráficos e simulações. 

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados a partir de leitura de equipamentos, que serão transcritos para planilhas e

organizados.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Os dados serão acompanhados de informações dos colaboradores, da instituição, datas, fontes,

formatos dos arquivos além de detalhes sobre os equipamentos, metodologia e vocabulário usado

nos arquivos. O padrão usado para os metadados será o Dublin Core (DC)

 

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Não é necessária a anonimização dos participantes.

Os dados confidenciais serão tratados em plataforma de armazenamento em nuvem (GoogleDrive)

com acesso restrito ao grupo de pesquisa.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Os dados são de propriedade do autor principal e responsável pelo projeto.
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Os dados gerados na pesquisa será disponibilizado em repositório virtual da USP. Após a publicação

da pesquisa,os dados sa ̃o de uso livre. A  citac ̧a ̃o da fonte se faz necessa ́ria quando do uso dos dados

originais. Os direitos sera ̃o transferidos para a revista para publicac ̧a ̃o do artigo.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Durante a pesquisa os dados serão dispostos em plataforma de armazenamento em nuvem

(GoogleDrive) onde o backup é feito automaticamente.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

No período de desenvolvimento da pesquisa, os dados serão restritos ao grupo de pesquisa. Os

arquivos estarão protegidos na plataforma de armazenamento em nuvem (GoogleDrive) com acesso

permitido somente a usuários cadastrados como colaboradores.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Todos os dados devera ̃o ser mantidos e preservados a longo prazo.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Os dados serão mantidos durante todo o período do projeto no repositório da instituição, e

permanentemente em plataforma de armazenamento em nuvem (GoogleDrive) do grupo de

pesquisa.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados serão disponibilizados no repositório de dados científicos da

Universidade de São Paulo (https://repositorio.usp.br).
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Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Os dados não envolvem aspectos éticos ou legais. Podem ser reproduzidas em documentos públicos,

tais como artigos científicos e relatórios técnicas, desde que citada a fonte.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

A captura de dados, produção de metadados, qualidade de dados, armazenamento e backup,

arquivamento de dados e compartilhamento de dados serão de responsabilidade da aluna  e serão

revisados pelo orientador. A integridade e validade dos dados serão verificadas no momento da

entrada de dados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Não é necessário pessoal especializado adicional nem treinamento para o pessoal existente para

gerenciar o repositório de dados. A própria equipe do projeto fará isso. Não serão usados hardwares

ou softwares que sejam excepcionais à disposição institucional existente 
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