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ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL  

DE SECAGEM DE TOMATE (Lycopersicon esculentum) 
 

 

RESUMO 
 

Secagem de alimentos é um processo utilizado para assegurar a qualidade e a 

estabilidade dos alimentos, considerando que a diminuição da quantidade de água do 

material reduz a atividade biológica e as mudanças químicas e físicas que ocorrem durante 

o armazenamento. O objetivo deste trabalho foi estudar a transferência de calor e massa na 

secagem de tomate cortado em fatias e avaliar as características da cinética de secagem em 

dois equipamentos resistivos e uma bomba de calor. As condições operacionais para os 

secadores resistivos foram fixadas nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC, na velocidade do ar 

de 2,5m/s e para a bomba de calor e um secador resistivo na temperatura de 55ºC e 

velocidade do ar de 5,7m/s. Os resultados experimentais da cinética de secagem foram 

representados através de modelos matemáticos e são mostrados em termos de difusividade 

efetiva e convectiva de massa. Os valores encontrados para a difusividade efetiva de massa 

estão de acordo com os encontrados na literatura. Os coeficientes convectivos de massa 

estão na ordem de 10-1, não sendo encontrado referencial da literatura. Um estudo 

comparativo entre a bomba de calor e o secador resistivo e o primeiro se mostrou mais 

eficiente para realizar a secagem do tomate. Foi estudada a isoterma de sorção para o 

tomate nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80ºC. Os resultados foram representados através 

de modelos matemáticos e o modelo de GAB mostrou o melhor ajuste aos dados 

experimentais. Um estudo numérico para a transferência de calor e massa durante a 

secagem do produto foi estudado, através do desenvolvimento de um código 

computacional, na configuração de uma placa plana infinita. Na modelagem foram 

estudadas a Lei de Fourier para a transferência de calor e a Lei de Fick para a transferência 

de massa. Para validação do código foram utilizados resultados obtidos na literatura e os 

do presente trabalho. Os resultados obtidos mostrou-se satisfatório, porém é necessário 

estudar as variáveis envolvidas na secagem em busca de uma melhor ajuste. 

Palavras-chave: tomate, secagem, modelagem matemática, volumes finitos. 



 
 

 

 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF  

DRYING OF TOMATO (Lycopersicon esculentum) 
 

 

ABSTRACT 
 

Food drying is a process used to ensure the quality and stability of foods, considering that 

the decrease of water in the material reduces the biological activity and the chemical and 

physical changes that occur during storage. The objective of this research was to study the 

heat and mass transfer in drying process of slices of tomatoes and to evaluate the 

characteristics of drying kinetics in two resistive equipments and a heat pump. The 

operating conditions for dryers resistive were set at temperatures of 40 and 50 and 60°C 

with an air velocity of 2.5m/s to the heat pump and a dryer resistive temperature of 55°C 

and air velocity of 5.7m/s. The experimental results of drying kinetics were represented 

using mathematical models and are shown in terms of effective diffusivity and convective 

of the mass. The values found for the effective diffusivity of mass are in agreement with 

the literature. The convective coefficients mass are the order of 10-1. Those coefficients 

were not found references in literature. A comparative study between the heat pump and 

the dryer resistive showed that the first one was more efficient to perform the drying of 

tomato. We studied the sorption isotherm for tomatoes at temperatures of 50, 60, 70 and 

80°C. The results were represented using mathematical models and the GAB model 

showed the best fit to the experimental data. A numerical study for heat transfer and mass 

during drying of the product was studied, through the development of a computational 

code, in configuring an infinite slab. In the modeling process were studied the Fourier Law 

for heat transfer and Law of Fick for mass transfer. For code validation were used results 

from the literature and from this present research. The results were satisfactory, but it is 

necessary to study the variables involved in the drying process for a better adjustment. 

Keywords: tomato, drying, mathematical modeling, finite volume.
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INTRODUÇÃO 
 

 

Motivação  
 

A alimentação constitui uma das mais importantes atividades humanas, não só por 

razões biológicas, mas também por envolver aspectos sociais, psicológicos e econômicos 

fundamentais na dinâmica da evolução das sociedades (BROD, 2003).  

Com isso, buscam-se alternativas para que os alimentos possam estar disponíveis aos 

consumidores, tanto em países que produzem ou apenas importam, por mais tempo, agregando 

valor aos produtos primários, oferecendo maior diversidade de opções e praticidade de 

consumo.  

Os processos tecnológicos utilizados na conservação de alimentos consistem em: altas 

temperaturas; baixas temperaturas; eliminação de água (secagem); aditivos químicos e 

irradiação (BROD, 2003).  

Segundo Guimarães (2005), a secagem de produtos biológicos difere acentuadamente 

da secagem de outros produtos amplamente estudados, tais como: papel, produtos químicos, 

areia, madeira, entre outros. Uma das principais diferenças está no fato de se tratar de um 

organismo vivo, onde ocorrem reações químicas, físico-químicas e biológicas, que não cessam, 

mesmo após a colheita da matéria-prima. 

O tomate é um alimento cultivado em todo o Brasil, tendo grande relevância nutricional 

e econômica. É excelente fonte de vitaminas e sais minerais. Pode ser consumido cru, na forma 

de salada, seca ou na forma processada, como suco, extrato, catchup, entre outros. A forma em 

conserva tem apresentado maior preferência pelo consumidor, sendo utilizado como aperitivo, 

cobertura de pizzas, agregado a massas diversas, entre outros. O tomate in natura é um produto 

com alto teor de umidade, em torno de 95% (FIOREZE, 2004). 

Ultimamente, têm surgido no mercado, tomates parcialmente desidratadas, na forma de 

conservas e também tomate seco triturado. Com isso, buscou-se estudar a secagem de tomates, 

sendo a secagem um método de conservação de alimentos, pois impede sua deterioração. Com 
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a secagem tem-se a possibilidade de consumo dos alimentos secos, durante o ano todo, devido 

à redução da perecibilidade, facilidade de manuseio e armazenagem dos produtos secos. 

Este processo aparenta ser relativamente simples, mas seu entendimento é 

extremamente complexo, pois além de envolver os fenômenos físicos e químicos, envolvem 

também as alterações de sabor, coloração, dimensões, reações bioquímicas e microbiológicas, 

bem como resistência física e mecânica nos alimentos. 

Para que ocorra a secagem, é necessário um meio propício para isso, normalmente é 

utilizado o ar atmosférico insaturado. 

A secagem envolve fenômenos de transferência de calor e massa entre o produto e o ar. 

Tais fenômenos podem ser equacionados e agrupados em modelos matemáticos, os quais se 

mostram eficientes na análise desse processo, como também, no desenvolvimento e na 

otimização de equipamentos. 

A seleção do equipamento para esta operação é de profunda importância, pois 

determinará todo o processo, sendo que os secadores normalmente utilizados para secagem de 

alimentos possuem fonte de energia convencional, tais como óleos combustíveis ou lenha 

(ROSSI, 1993), o que provoca danos irreversíveis a natureza.  Utiliza-se também resistência 

elétrica para aquecer o ar de processo, sendo que este procedimento torna-se inviável 

economicamente, apesar de possuir um baixo investimento inicial.  

A utilização do sistema de bomba de calor vem sendo proposta como uma alternativa 

tecnicamente viável e economicamente competitiva em relação aos secadores que utilizam 

resistências elétricas, devido à economia significativa na quantidade de energia (ROSSI, 1980). 

Este dispõe ar com umidade relativa baixa em uma temperatura relativamente baixa com 

consumo de energia reduzido (VAZQUEZ et al. (1997 apud TEEBOONMA et al., 2003).  

Segundo Chua et al. (2002) a bomba de calor possui uma eficiência energética mais 

elevada e um controle exato das circunstâncias do processo de secagem. Ela pode operar 

independentemente das condições ambientais e obtêm produtos com melhor qualidade 

conservando suas propriedades organolépticas e rendimento superior com o custo operacional 

reduzido. 

A bomba de calor é uma máquina térmica que opera segundo um Ciclo 

Termodinâmico recebendo trabalho (potência) e transferindo calor da fonte fria (do reservatório 

de baixa temperatura) para a fonte quente (reservatório de alta temperatura). A aplicação dessa 

energia a alta temperatura é o que diferencia as bombas de calor dos equipamentos de 

refrigeração e ar condicionado, em que a energia de alta temperatura é rejeitada no meio 
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ambiente. Embora as bombas de calor fossem usadas extensivamente na indústria por muitos 

anos, seu estudo para secagem de alimentos é relativamente recente.  

A motivação deste trabalho é mostrar o estudo teórico e experimental de tomate em dois 

secadores resistivos e uma bomba de calor, mostrando qual dos equipamentos demonstra ser o 

melhor a ser utilizado. Junto a um estudo de representação numérica deste processo, 

considerando a transferência de calor e massa. 

Os seguintes objetivos são estabelecidos para o estudo: 

 

Objetivo Geral: 
 

Contribuir na predição do fenômeno de secagem, a proposta deste trabalho é estudar 

teoricamente e experimentalmente o processo de secagem de tomate por convecção a ar quente 

em dois secadores resistivos e fazer um comparativo com uma bomba de calor no qual o 

compressor está inserido ao compartimento de aquecimento e desumidificação de ar.  

 

Objetivos Específicos: 
 

 Investigar experimentalmente as características da curva da cinética de secagem em 

cada equipamento; 

 Obter curvas de sorção de tomate e representá-la através dos modelos matemáticos 

obtidos na literatura; 

 Fazer uma modelagem matemática com as equações que governam o fenômeno de 

secagem, visando à representação do experimento realizado; 

 Estudar o fenômeno de transferência de calor e massa na secagem em tomate 

através da modelagem matemática construída e validar com resultados 

experimentais, analisando os resultados obtidos. 
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ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está organizada em capítulos, tendo-se incluído algumas sugestões para 

trabalhos futuros, a bibliografia consultada e por último o apêndice. 

 

Introdução: apresenta a importância do estudo a ser realizado. 

 

Capítulo I – Revisão Bibliográfica para Secagem de Alimentos: contempla a definição de 

secagem, um breve histórico da secagem e conservação de alimentos, os métodos de secagem, 

a água nos alimentos, a cinética de secagem e isoterma de sorção, bem como os modelos 

matemáticos utilizados tanto para a cinética, como para a isoterma de sorção.  

 

Capítulo II – Revisão Bibliográfica para Bomba de Calor: aborda os conceitos fundamentais, a 

descrição, princípios de funcionamento, componentes e diversidade de aplicações de bomba de 

calor. 

 

Capítulo III – Modelagem e Simulação: aborda as equações que descrevem a transferência de 

calor e massa. Este capítulo traz o detalhamento da metodologia de solução numérica 

empregada na solução do modelo de placa plana estudada. 

 

Capítulo IV – Aparato Experimental e Procedimentos: apresenta todo o aparato experimental 

necessário para o estudo da cinética de secagem e isoterma de sorção. A matéria-prima, como 

toda a metodologia de preparação da amostra estudada. 

 

Capítulo V – Resultados e Discussões: apresenta os dados coletados, suas discussões e 

possíveis conclusões, determinados por meio de uma avaliação experimental e a simulação 

matemática, retratando todo o procedimento realizado, identificando as dificuldades 

encontradas ao longo do estudo.  

 

Conclusões e Perspectivas: apresenta as conclusões sobre a análise geral dos resultados obtidos 

e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

Referências bibliográficas: Ilustra o acervo utilizado para realização deste trabalho 

Apêndice 
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CAPÍTULO I 
 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PARA SECAGEM DE ALIMENTOS 
 

 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão da literatura abordando os temas mais 

importantes referentes ao processo de secagem. Nele contempla a definição de secagem, um 

breve histórico da secagem e conservação de alimentos, os métodos de secagem, a água nos 

alimentos, a cinética de secagem e isoterma de sorção, bem como os modelos matemáticos 

utilizados para representar o fenômeno. 

 

1.1 – HISTÓRICO DA SECAGEM E DA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS  

 

 O homem habita sobre a terra há cerca de milhões de anos. E desde então se 

dedicou à caça de animais e à colheita de plantas, dependendo essencialmente da natureza para 

alimentar-se. Com o tempo, os hábitos humanos de obtenção de alimentos começaram a mudar. 

Por meio do cultivo de plantas, o homem se tornou capaz de produzir mais alimentos com 

menor esforço. Havendo uma fonte segura de alimentação, foi possível que maior número de 

pessoas passasse a vivessem juntas, possibilitando a formação de aldeias e cidades 

(BROD, 2003). Percebeu-se que se poderia prolongar a vida do produto, expondo-o ao sol, 

surgindo então à primeira técnica de secagem, secagem ao sol. 

A secagem foi usada para preservação de carne e peixe, aliando-se o processo de salga 

para a retirada de água do produto, bem como a secagem com o auxílio do sol e do vento. A 

energia solar e eólica, independentemente ou em combinação, era utilizada através do 

experimento e passado de geração a geração, de forma empírica e de observações do que 

ocorria naturalmente variando-se alguns parâmetros. 
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No século XIX, a denominada Revolução Industrial assinala transformações no 

tratamento dos alimentos através do desenvolvimento de processos que prolongam o prazo de 

validade e asseguram a qualidade dos mesmos. 

A guerra foi um grande fator motivador na invenção de processos artificiais para 

secagem de alimentos, pois precisavam transportar alimentos para as cidades onde ocorria a 

guerra. Na Primeira Guerra Mundial foi necessário secar alimentos para alimentar os soldados 

em combate. Alguns processadores de alimentos tentaram secar legumes, mas, eles não sabiam 

como proceder e a guerra terminou antes que eles aprendessem. Já na Segunda Guerra Mundial 

houve um avanço no conhecimento em secagem de alimentos devido à necessidade de 

conservar e transportar alimentos entre os diversos continentes.  

Nos últimos 50 anos, tanto a ciência quanto a tecnologia empenharam-se no sentido de 

aprimorar novos sistemas na área de preservação de alimentos, e esses esforços tornaram viável 

a secagem de enorme variedade de produtos para fins comerciais 

(KAJIYAMA e PARK, 2008). 

A secagem é ainda feita de maneira automática e empírica, seguindo procedimentos 

feitos sem ter a visão de todo o processo físico que envolve a secagem, ou seja, às 

transformações que ocorrem no produto durante o processo.  

As melhorias foram ocorrendo ao longo dos anos, porém há pouca informação sobre o 

processo interno que ocorre no produto durante o processo de secagem. Até hoje, não se pode 

afirmar com certeza o que e como ocorrem as mudanças dentro de um alimento durante e 

depois do processo de secagem. Como também, o mecanismo de migração de umidade, 

mudanças na estrutura do produto, encolhimento, rearranjo das cadeias carbônicas, entre outras. 

Por isso, a importância no uso de modelos matemáticos capazes de predizer um estudo de 

secagem. 

  

1.2 – SECAGEM DE ALIMENTOS 

 

O Brasil, além de possuir uma grande área territorial, é um País que reúne condições 

climáticas favoráveis para agricultura. O consumo in natura, embora seja elevado devido à 

redução de preço durante a safra, não é suficiente para evitar o desperdício acarretado pelo 

excedente da alta produção (SILVA et al., 2008). Parte desta produção é perdida nos centros de 
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produção por não disporem de técnicas eficientes de processamento, que assegurem um tempo 

maior de conservação. 

Neste sentido, pesquisas com o intuito de contribuir para a diminuição das perdas de 

pós-colheita são da maior importância, através do desenvolvimento de processos de avaliação 

de desempenho de equipamentos e técnicas inovadoras de incremento da qualidade do produto 

com a incorporação de novos conhecimentos (GUIMARÃES, 2005). 

Isso vem exigindo atenção e esforços do complexo científico-tecnológico do País para 

auxiliarem na resolução desses problemas, permitindo que as perdas agrícolas sejam 

minimizadas, melhorando sua qualidade e, desta forma, possam atender às necessidades da 

Indústria Agroalimentar com mais eficiência (BROD, 2003). 

Com isso, necessita-se entender que a tecnologia do processamento e conservação de 

alimentos consiste em transformar alimentos perecíveis em alimentos estáveis que podem ser 

armazenados por longos períodos que um in natura. Vários processos tecnológicos podem ser 

empregados, dentre eles: enlatamento, congelamento, irradiação e secagem, sendo o último 

processo, o mais antigo, o mais utilizado e o estudado neste trabalho. 

No processamento de produtos alimentícios, a utilização do processo de secagem vem 

sendo cada vez mais difundida, buscando sempre a produção de alimentos desidratados de boa 

qualidade, sendo esta dependente de seu uso final que, por sua vez dirá qual a característica 

necessária da qualidade que deverá ser conservada, ou seja, é a medida da adequação de um 

produto para uso específico, dependendo apenas do tipo e do destino do produto desidratado, 

podendo ser utilizados de diversas formas, tais como consumo direto do produto seco, como 

ingrediente, reidratados, parcialmente reidratados, parcialmente desidratados, entre outros.  

As características de qualidade do produto seco são resultantes de vários fatores, desde 

a matéria-prima até o produto final, dependendo de seus aspectos sensoriais (cor, sabor e 

textura), microbiológicos e nutricionais, consistência do produto, entre outros, sendo obtidos 

com o menor custo operacional possível. 

Todas as operações do processo produtivo devem ser feitas de forma integrada e o mais 

rápido possível para se manter as características do produto e evitar a deterioração do mesmo 

que ocorre de forma cumulativa. Um produto com dano físico causado durante a colheita, ou no 

transporte, a má lavagem, descasque e corte sem padrão de tamanho, problemas com a 

embalagem, problemas no transporte, condições inadequadas na câmara de secagem, entre 

outros, podem comprometer de forma irreversível a qualidade do produto final. 
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O processo de secagem é uma das operações unitárias mais antigas que se tem 

conhecimento. A secagem visa à conservação de alimentos pela preservação contra 

deterioração, conservação de suas propriedades, das condições durante a estocagem e 

armazenamento, diminuição de custos com transporte e armazenamento, entre outros.  

O princípio físico envolvido nesse processo é a remoção de umidade do alimento por 

evaporação, onde ocorre transferência de calor e massa. É necessário o fornecimento de calor 

para evaporar a umidade do produto e um meio de transporte para remover o vapor de água 

formado na superfície do produto a ser seco. Existem vários meios de se realizar esta remoção, 

entre as mais utilizadas é por ar quente. 

As mudanças do conteúdo de umidade e de temperatura são controladas pelas 

transferências de calor e massa entre a superfície do material, a sua vizinhança e o seu interior. 

A taxa de evaporação de água é determinada pelas condições dos parâmetros do processo: 

temperatura, umidade, pressão e/ou velocidade do ar.  

Diversas variáveis devem ser levadas em consideração no processo de secagem, dentre 

elas: temperatura do ar, vazão do ar, umidade inicial do produto, umidade final do produto, 

coeficiente de difusão de massa, a área relativa de troca, calor latente de vaporização da água, 

calor específico, variação de volume, umidade de equilíbrio, alteração das propriedades termo 

físicas, espessura, pressão de vapor do ar de secagem, temperatura e velocidade de difusão da 

água no produto, dentre outras.  

Conjuntamente, a composição e a estrutura do alimento também influenciam no 

movimento da umidade que está sendo removida (SINGH & HELDMAN, 2001). 

Inicialmente, uma quantidade de umidade é removida através do calor latente de 

evaporação, por uma fonte de calor, resultando em uma evaporação de água da superfície do 

produto para o ar ambiente e na difusão de umidade, que ocorre por um gradiente de 

concentração entre o interior do alimento e a superfície (PARK et al., 2001). 

A condição necessária para que ocorra a secagem é que o teor de água do produto 

esteja acima do valor correspondente ao da umidade de equilíbrio, para as condições 

preestabelecidas de temperatura e de umidade relativa do ar de secagem. 

 Quando um produto úmido é submetido à secagem, a transferência de calor, necessária 

para evaporação da umidade, pode ser baseada no mecanismo de condução, convecção ou 

radiação ou uma combinação delas, do meio ambiente para o produto. A transferência de calor 

depende de condições de temperatura, umidade do ar, fluxo e direção do ar e área de exposição 

do produto. Quanto à transferência de massa, o movimento interno da umidade do produto é 
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função da natureza física, podendo ser limitada pela porosidade do material, composição, 

fatores geométricos (ANTONIO, 2002), do tamanho do produto, da sua estrutura interna e 

externa, de sua temperatura e de conteúdo de umidade, bem como da capacidade do ar de 

retirar água da superfície.  

Existem dois aspectos importantes a ser considerados nesse processo: o transporte da 

água do interior do produto a ser seco até a superfície, onde ocorre a mudança de estado da 

água líquida para vapor e sua retirada para o meio ambiente, sendo que a remoção do vapor a 

partir da mesma pode alterar de forma substancial a qualidade e as propriedades físicas do 

produto, dependendo do método e das condições de secagem. Por isso, torna-se importante o 

conhecimento dos efeitos da secagem sobre as propriedades químicas e biológicas dos 

produtos, uma vez que estas afetam sensivelmente os fenômenos de transferência de calor e 

massa. 

Este processo deve ser realizado de modo que a redução de umidade do produto ocorra 

até que um nível desejado seja alcançado de acordo com o destino do produto final. Nesse 

sentido, percebe-se que o princípio da secagem está ligado à importância do equilíbrio de fases, 

que diz que quando se colocam duas fases de composições diferentes, pode ocorrer à 

transferência de calor e massa de componentes de uma fase a outra, e o ajuste ocorre quando a 

pressão de vapor de água na superfície se iguala a pressão de vapor da água do ar que o 

envolve. Se a pressão de vapor do produto for menor que aquele presente no ar, o produto tende 

a adsorver umidade (adsorção); em situação inversa, o produto cederá umidade para o ar 

(dessorção). 

Para a secagem em temperaturas muito altas deve-se tomar cuidado, pois pode criar um 

gradiente de umidade dentro do produto, ocasionado pela formação de uma casca, formando 

uma barreira, impedindo que a água seja retirada do produto. Com isso, há o aparecimento de 

rachaduras devido à diferença de tensão entre essas duas regiões.  

Os danos ocasionados podem manifestar-se imediatamente após a secagem ou durante o 

período de armazenamento, reduzindo assim, a qualidade fisiológica do produto. Bem como, 

secar um produto com alto teor de umidade pode causar perdas, seja por um processo lento, 

como a secagem ao sol em terreiros ou a secagem em camadas muito espessas e baixo fluxo de 

ar que pode levar a deterioração por microrganismos antes que termine o processo de secagem. 

Com a secagem sendo efetuada rapidamente, pode ocorrer o fechamento dos poros mais 

externos dificultando a migração da umidade para a superfície. 
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Por isso, para se fundamentar o processo de secagem, é importante conhecer as 

condições climáticas, a temperatura e a quantidade de vapor de água contida no ar e como 

alterar este ar às condições exigidas no processo para que o transporte de água do produto seja 

feita do interior para a superfície e o de calor no sentido inverso. As operações de secagem são 

processos importantes nas indústrias de alimentos, uma vez que, durante a secagem, podem 

ocorrer variações nas características físicas, químicas e biológicas nos produtos, provocando 

perda de aromas, de nutrientes, alterações de cor e textura. 

Atualmente, tecnologias têm sido desenvolvidas para a manutenção da qualidade de 

alimentos secos, sendo utilizados novos métodos de secagem, otimizando os existentes, 

maximizando, assim, atributos de conservação e qualidade como vida de prateleira, estrutura, 

cor, aroma, valores nutricionais e capacidade de reidratação. 

A conservação pela secagem se baseia no fato que os microrganismos, as enzimas e 

todo o mecanismo metabólico, necessitam de água para suas atividades. Com a redução da água 

disponível, consequentemente, serão reduzidas a atividade de água e a velocidade das reações 

bioquímicas no produto e sua taxa de respiração, inibindo assim o desenvolvimento de 

microrganismos que se multipliquem na presença de água, dificultando também a ação de 

enzimas, que necessitam desse meio para agirem na estrutura do alimento.  

As principais vantagens do processo de secagem em alimentos: 

 Preservação e garantia da conservação dos alimentos; 

 Aumento da vida de prateleira; 

 Agregação de valor ao produto; 

 Facilidade na conservação do produto;  

 Fornecimento ao consumidor de produto com alta qualidade; 

 Estabilidade dos componentes aromáticos à temperatura ambiente por longos 

períodos de tempo;  

 Proteção contra degradação enzimática e oxidativa;  

 Economia de energia por não necessitar de refrigeração e a disponibilidade do 

produto durante qualquer época do ano; 

 Redução do seu peso, gerando economia no custo de embalagens, no 

armazenamento e no transporte do produto, dentre outras. 
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1.2.1 – Tomate 

 

O tomate (Lycopersicon esculentum) está entre as culturas mais difundidas no mundo, 

quer in natura ou industrializado. No Brasil, o tomateiro é cultivado praticamente em todos os 

estados da federação, com maior destaque para os estados do centro-sul e alguns do nordeste 

(RESENDE, 1995).  

O tomate é altamente perecível no estado in natura levando ao desperdício e perdas 

durante o período de colheita. A prevenção destas perdas e desperdícios é de grande interesse, 

especialmente quando há desequilíbrio subseqüente de oferta e demanda na colheita. Estas 

oportunidades de mercado em crescimento, exigiram que os tomates sejam acessíveis de uma 

forma mais conveniente e, assim, levou ao desenvolvimento de tecnologias para a preservação 

e venda do produto, especialmente em uma forma desidratada. 

O método mais popular de se desidratar tomate é secagem com ar quente, devido à sua 

simplicidade de operação e tecnologia relativamente barata (AKANBI et al., 2006). Esta 

técnica emprega fluxo de corrente de ar aquecido (faixa de temperatura operacional normal 

entre 50 e 80°C, para fornecimento de calor ao alimento e remover a sua umidade.  

Considerando que o tomate seja altamente perecível, a elaboração de produto 

desidratado apresenta-se como uma alternativa para o aproveitamento do excedente da 

produção e comercialização in natura, além de estar disponibilizando ao consumidor um 

produto sensorialmente diferenciado e que, por ser menos perecível, pode ser comercializado 

em qualquer período do ano. 

 

1.3 – MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS 

 

 Existem diversos métodos de secagem, a sua escolha vai ser determinada pela natureza 

do alimento e destino do produto, por suas propriedades físicas, químicas e biológicas, pela 

forma e qualidade que se deseja dar ao produto processado, pelo valor econômico e pelas 

condições operacionais.  

 Deve-se ter em mente as condições que se quer estudar, as condições de entrada e 

saída do produto, a temperatura e vazão do ar de secagem, a umidade relativa dentro do 

equipamento, o tipo de produto a ser seco, o tamanho da amostra, especificações do secador, 

processos de operação, do tempo que o produto permanecerá dentro do secador, entre outros.  
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 Os sistemas de secagem variam conforme diversos fatores, tais como: o tamanho do 

sistema, o produto a ser seco, o modo de operação se é contínuo ou em batelada, em camada 

delgada, ou espessa, podendo ser de fluxo cruzado, contracorrente ou corrente paralela, sendo 

os mais importantes à qualidade do produto no final do processo e o custo de operação. 

 A secagem pode ser realizada através de calor produzido naturalmente ou 

artificialmente em condições de temperatura, umidade e corrente de ar cuidadosamente 

controlado. O meio mais utilizado para se efetuar a secagem é o ar que conduz calor ao 

produto, provocando evaporação da água, sendo este o veículo no transporte do vapor úmido do 

alimento para o ambiente, ocorrendo assim transferência simultânea de calor e massa.  

 Na agricultura ainda se usa a secagem em terreiros ou com ar natural. O produto é 

retirado da planta e depositado em um pátio previamente preparado, denominado terreiro, 

ficando exposto ao sol e ao vento para perder parte de sua umidade. As energias utilizadas para 

remoção do teor de água nesse processo são duas: a energia solar e a energia eólica. Deve-se ter 

cuidado para que o produto não sofra aquecimento excessivo e que a secagem ocorra mais 

uniforme possível.  

 Segundo Campos (1998), a secagem em terreiros é possível quando ocorre baixa 

umidade relativa do ar e pouca nebulosidade existente em diversas regiões do Brasil durante o 

período de colheita. A principal vantagem desse método é a economia de energia, porém 

apresenta o inconveniente de exigir extensas áreas e depender dos fatores climáticos, que, 

sendo desfavoráveis, retardam o processo favorecendo assim a ocorrência de fermentações 

indesejáveis, comprometendo a qualidade do produto final. Estes podem ser construídos de 

concreto, asfalto, tijolos, chão batido, leito suspenso e lama asfáltica. O produto é espalhado 

sobre a superfície e revolvido periodicamente. Quando o produto atinge o estágio de meio seca, 

recomenda-se amontoá-lo e cobri-lo quando as condições não são adequadas para a 

secagem (RESENDE et al., 2007).  

Conforme a agricultura foi se desenvolvendo, teve-se a necessidade de facilitar e 

melhorar esse processo e novos tratamentos foram sendo aplicados. Com a secagem artificial 

com uso de equipamentos, a secagem passou a ser uma operação com custo mais elevado que o 

natural, porém com um maior controle do processo. Usualmente seca-se o produto com ar 

aquecido e por convecção forçada. Tendo-se o cuidado na correta seleção do equipamento, 

sendo este adequado para o produto, tendo a capacidade de trabalhar em variadas taxas de 

secagem, com vários tipos de produtos diferentes. 
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A secagem convectiva, onde uma batelada do material a ser seco, usualmente em forma 

de pequenos pedaços ou fatias, é submetida a uma corrente de ar quente paralela ou 

perpendicular ao leito de sólidos. A exposição da amostra úmida à corrente de ar com 

temperatura, umidade relativa e velocidades constantes constitui uma secagem sob condições 

constantes. Nessa operação unitária ocorrerá simultaneamente, transferência de calor e massa, 

sendo o calor suprido pelo ar, que arrasta a umidade evaporada. 

 Outro método de secagem que preserva o produto é a desidratação osmótica.  Esta 

apresenta vantagens de minimizar os danos causados pelo calor à cor, à textura, ao sabor, 

diminuindo o escurecimento enzimático (CÓRDOVA, 2006).  

 O processo de desidratação osmótica baseia-se na imersão de alimentos, inteiros, ou 

em pedaços, em soluções hipertônicas de um ou mais solutos, originando dois fluxos 

simultâneos e em contracorrente: uma saída de água do produto para a solução e uma migração 

de solutos da solução para o alimento. Há um terceiro fluxo envolvido no processo, que 

consiste na perda de sólidos naturais, como açúcares, minerais, entre outros nutrientes. Este 

processo é importante para a manutenção das qualidades organolépticas e nutricionais do 

produto (RAOULT-WACK et al., 1994). 

 As variáveis que influenciam nesse processo são: tipo, concentração, e temperatura da 

solução osmótica, tempo de imersão e agitação. Dentre as resistências físicas para a 

desidratação osmótica, a epiderme do produto caracteriza-se como uma barreira. Essa 

resistência pode ser contornada com processos físicos ou químicos de remoção, ou pela 

exposição do interior ou perfuração no produto.  

 Durante a secagem de produtos pré-tratados osmoticamente se observa uma 

diminuição na velocidade de secagem com relação aos produtos sem este pré-tratamento, 

devido ao efeito da impregnação de solutos na superfície dos alimentos. Por outro lado, a 

camada superficial evita o encolhimento excessivo do tecido durante o processo, 

proporcionando uma melhor textura ao produto final. 

 Segundo vários autores que estudaram essa combinação de secagem osmótica com 

convectiva as amostras requereram menor tempo de secagem que as amostras sem pré-

tratamento (ALVES, 2003). 

 Segundo Torregiani e Bertolo (2001), a secagem osmo-convectiva visa preservar 

características sensoriais dos alimentos a serem desidratados, melhor estabilidade de cor e 

textura e aumento da vida de prateleira, em relação ao produto seco convencionalmente e 

armazenado em temperatura ambiente. Com a correta escolha de solutos e uma relação 
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equilibrada e controlada da remoção de água e da impregnação do soluto desidratante, é 

possível proporcionar uma maior estabilidade dos atributos sensoriais, evitando o uso de 

aditivos. Seu resultado é um produto com uma umidade intermediária com boas características 

sensoriais e boa aceitabilidade. 

 A secagem também provoca as mesmas alterações da desidratação osmótica, 

excluindo a incorporação de sólidos. Entretanto, a perda da quase totalidade da água livre 

presente não ocorre pela diferença de pressão osmótica, mas pela vaporização térmica ou 

sublimação da água.  

 A secagem é realizada por um processo que utiliza energia térmica para remover parte 

ou quase a totalidade da água dos alimentos. Além de visar à preservação do produto pela 

redução de sua umidade, é possível limitar ou evitar o crescimento microbiano ou reações de 

ordem química. Remover a água facilita também o transporte, armazenamento e manuseio do 

produto final, seja para consumo de forma direta ou como ingrediente na elaboração de outros 

produtos. 

 

1.4 – ÁGUA NOS ALIMENTOS 

 

Os alimentos são constituídos de uma parte sólida, considerada proteínas, amidos, 

lipídios, fibras, entre outros e água, sendo esta uma dos mais importantes componentes dos 

alimentos, afetando todas as suas propriedades físicas. A forma como a água afeta a natureza 

física e as propriedades dos alimentos são ainda pouco conhecida devido à interação entre a 

água e o meio, o que envolve a estrutura física, bem como a composição química dos diversos 

solutos incluindo polímeros e colóides ou partículas dispersas que são diferenciados para cada 

produto estudado. 
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1.4.1 – Umidade  

 

 Uma das principais causas da deterioração de alimentos frescos e também conservados 

é a quantidade de água livre presente nos mesmos. Portanto, faz-se necessária a utilização de 

métodos ou combinação destes a fim de que o alimento se torne estável à deterioração química 

e microbiana (EL-AOUAR et al., 2003). O objetivo da secagem é reduzir a disponibilidade de 

água para um nível onde às alterações físicas, químicas e biológicas no alimento sejam 

minimizadas. 

O teor de umidade de um produto é um parâmetro que necessita ser conhecido na 

compra da matéria-prima, durante o processamento, armazenamento e comercialização do 

produto. O teor de umidade é determinada pela quantidade de água que o produto contém, o 

que não indica como esta está distribuído, ou seja, não permite saber se toda a água está ligada 

da mesma forma. É importante saber não só o conhecimento simples da umidade, mas como a 

água está distribuída ao longo do produto.   

A água pode estar absorvida ou adsorvida à superfície do produto. A água nos alimentos 

pode ocorrer de duas formas, como água livre e água ligada, resultando em conteúdo total de 

água (teor de umidade). 

 Água livre: é a mais abundante e que está simplesmente adsorvida no produto. É 

perdida facilmente às temperaturas em torno da ebulição, ou seja, a água não está 

ligada fisicamente e/ou quimicamente nas estruturas dos produtos. A água livre 

encontra-se disponível para reações físicas (evaporação), químicas (escurecimento) e 

microbiológicas, tornando-se a principal responsável pela deterioração do produto. A 

velocidade das reações químicas, desejáveis ou não, depende da mobilidade e 

concentração dos compostos e enzimas envolvidos, que são conferidas pela quantidade 

de água livre.  

 Água ligada: É a água da constituição, que faz parte da estrutura do material, ligada às 

proteínas, açúcares e adsorvida na superfície de partículas coloidais, e necessita de 

níveis elevados de temperatura para sua remoção. A água ligada apresenta-se 

intimamente ligada às moléculas constituintes do produto, não podendo ser removida 

ou utilizada para qualquer tipo de reação, onde o metabolismo dos microorganismos é 

paralisado, não havendo desenvolvimento ou reprodução.  
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Dependendo da natureza da amostra, requer temperaturas diferentes para a sua 

remoção, que freqüentemente não é total e em alguns casos não é eliminada nem a 

temperaturas que carbonizem parcialmente a amostra. A água torna-se ligada por 

diferentes motivos: dependendo do material esta pode ficar retida em pequenos 

capilares sujeitos às fortes efeitos de tensão superficial, compor uma solução 

homogênea através de todo o produto, ser constituinte de uma solução celular, 

pertencer a uma parede fibrosa, entre outros. 

Na Figura 1.1 pode-se observar como as ligações da água estão relacionadas ao ponto 

de saturação do vapor de água e a informação da umidade de equilíbrio é introduzida. 

Mostrando que existe um ponto de saturação onde a umidade de equilíbrio do produto está em 

contato com um ar saturado. Este ponto marca uma diferença significativa no comportamento 

da água.  

 

Figura 1.1: Distribuição de água no produto em função de sua ligação. 

(Fonte: FIOREZE, 2004). 

 

Inicialmente o produto se encontra na região A e à medida que for perdendo água, vai se 

aproximando daquela do ponto B. Neste trecho AB, a umidade exerce uma pressão de vapor 

igual aquela da água pura. Esta umidade é denominada água não-ligada. A vaporização ocorre 

como se o produto não existisse, mas sim um corpo apenas formado por água. A força para a 

retirada é função do déficit de pressão de vapor entre a superfície da água livre e a pressão de 

vapor do ar de secagem. 
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No ponto B, a umidade é igual aquela de equilíbrio do produto com ar saturado e é a 

menor umidade que o produto pode conter exercendo uma pressão de vapor aquela da água 

pura. 

O trecho abaixo da linha B até C, sendo representado pela área BC, representa a 

umidade interna ao produto, porém acima da isoterma de umidade de equilíbrio. Esta umidade 

está fracamente ligada ao produto através de forças de Van der Walls, devido às moléculas 

polarizadas de água e do produto e as condições do ar ambiente ou processos de secagem são 

capazes de retirar esta umidade do produto. Essas ligações são fracas devido à molécula de 

água estar ligada a outra molécula de água caracterizando o estado líquido. Nessa etapa ocorre 

a mudança de estado da água de líquida para vapor e o processo de migração da umidade do 

interior para a superfície do produto, devido ao gradiente de concentração formado pela 

secagem das camadas mais externas. 

Na região entre C e D, abaixo da umidade de equilíbrio, a umidade está ligada ao 

produto por forças físicas, porém devido ao baixo teor de umidade do produto, as moléculas de 

água estão presas às cadeias carbônicas e não às outras moléculas de água. Nessa etapa, o 

gradiente de concentração de umidade formado não é suficiente para retirar essas moléculas de 

água, pois estão fortemente ligadas. Parte desta umidade pode ainda ser retirada aumentando-se 

o déficit de pressão de vapor entre o produto e o ambiente, aumentando-se a temperatura do ar, 

onde a totalidade dessa umidade pode ser retirada somente em uma temperatura acima de 

100ºC, até peso constante.  

A umidade de equilíbrio a que se refere é a umidade limite a que um produto pode ser 

seco para uma determinada condição de umidade e temperatura do ar. Esta é função da 

estrutura do produto, da temperatura e da umidade relativa do ar em equilíbrio higroscópico 

com o produto, sendo a umidade relativa conhecida como atividade de água. Quanto maior esta 

atividade de água, maior será a umidade do produto e, portanto maior será o risco de 

deterioração. 

Um produto retirado do secador abaixo da umidade do equilibro, durante a permanência 

no estoque irá absorver água até atingir o valor da umidade de equilíbrio para as condições do 

ar de armazenagem, exceto, se a embalagem for hermeticamente fechada. Nesse caso, há um 

gasto maior de energia no secador e tempo de permanência do que o necessário, aumentando 

assim os custos além de diminuir a capacidade de produção. 
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1.5 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DO PRODUTO 

 

Segundo Karathanos (1999), a determinação incorreta do conteúdo de umidade pode 

conduzir a deterioração do produto (microbiológica e reações enzimáticas) e conseqüentemente 

levar à perda da qualidade do produto final. Assim, o conhecimento exato do conteúdo de 

umidade e o procedimento apropriado para sua determinação são de suma importância quando 

se trata de alimentos secos. Se a determinação for errada e o produto não estiver acondicionado 

corretamente e a umidade do ambiente for maior que a do produto, este irá adquirir umidade do 

meio e proporcionar a proliferação microbiana. 

O teor de umidade do produto pode ser determinado através de métodos diretos e 

indiretos, sejam eles: 

Métodos diretos: são métodos comumente utilizados para a coleta de dados, o qual se 

baseia no registro das perdas de massa ocorridas em uma amostra durante o processo de 

secagem. Na maioria das situações, esse registro é obtido manualmente, retirando-se a amostra 

do secador e levando-a até uma balança. O método mais utilizado e aplicável a todos os 

produtos que não contenham altos teores de açúcar é o método em estufa.  

Este método é o mais confiável e adequado, mesmo tendo a possibilidade de gerar erros 

na determinação das taxas de secagem, tendo em vista a interrupção do processo de secagem ou 

a perda de parte da amostra durante a etapa de pesagem. A temperatura usual é 105ºC por 

48 horas até peso constante, ou uma temperatura ligeiramente acima de 100ºC e tempo de 

residência na estufa até que o produto atinja peso constante entre três ou mais pesagens 

sucessivas.  

Métodos indiretos: são medidores de umidade calibrados para cada tipo de produto, 

através de um método direto e seu princípio de funcionamento baseia-se na passagem de 

corrente elétrica através do produto, usando o princípio em que condutividade fornecida pelo 

aparelho seja proporcional ao teor de umidade do produto. A grande vantagem deste método é a 

rapidez no resultado, o que permite determinar a teor de umidade imediatamente.  
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1.6 – TIPOS DE SECAGEM 

 

A tecnologia da conservação de alimentos consiste da aplicação de princípios e técnicas 

para secar alimentos, dentre elas, tem-se: 

 Secagem com ar quente à pressão atmosférica: O modo mais utilizado para se obter 

este processo é o aquecimento do ar, aumentando o diferencial entre as pressões de 

vapor da superfície dos produtos e do ar de secagem, diminuindo assim sua umidade 

relativa, que adquire maior capacidade de retirada de água.  

O ar ambiente é aquecido, direta ou indiretamente, passando pelo produto. O 

produto a ser seco é exposto a uma corrente de ar quente que flui continuamente. O ar 

cede energia ao produto, o que acarreta à vaporização da água que é retirada pelo fluxo 

de ar e assim a umidade é removida. Apesar de garantir a estabilidade do alimento por 

longos períodos de estocagem, decréscimo na qualidade do produto final pode ser 

observado tais como: dureza excessiva, degradação da cor, do aroma e do sabor, 

diminuição de valores nutricionais, além de alteração da textura e ocorrência de 

reidratação lenta ou incompleta; 

 Secagem em contato com superfície quente: a energia passa da superfície quente de 

um secador, por condução, secando o produto; 

 Secagem a vácuo: A evaporação da água ocorre mais facilmente a baixas pressões, ou 

seja, não sendo necessárias altas temperaturas para evaporar a água do produto, 

evitando assim, produtos com alto teor de açúcar, sofrer o processo de caramelização. 

Porém, este é um processo caro, pois além da aquisição das bombas de vácuo, 

necessita-se ter paredes bastante reforçadas para suportar o vácuo.  

 Secagem a frio: a água no interior do produto é congelada e através da redução da 

pressão do sistema, ocorre o processo de sublimação. A água é evaporada 

instantaneamente, surgindo capilares vazios, mantendo o formato do produto in natura, 

mantendo a estrutura do produto, não sofrendo assim o processo de encolhimento. 

Como é necessário fazer o congelamento do produto, acarreta um alto custo de 

produção. Este processo só é empregado para produtos nobres.  
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1.7  – CINÉTICA DE SECAGEM 

 

Os produtos biológicos são muito diferentes entre si, devido à sua composição, estrutura 

e dimensões. As condições de secagem são muito adversas, de acordo com as propriedades do 

ar de secagem e a forma como se faz o contato ar-produto. Entretanto, a transferência de calor e 

massa entre o ar de secagem e o produto, é fenômeno comum a qualquer condição de secagem. 

Conforme Park et al. (2007), o objetivo da análise da secagem é sempre relatado à 

predição de tempo de secagem, que é o dado fundamental para o dimensionamento e a 

otimização de uma planta industrial de secagem. As taxas de secagem devem ser relacionadas 

para um determinado produto e para uma determinada operação (processo e equipamento). 

Outras análises podem ser feitas através das curvas de secagem que são fundamentadas 

na comparação da velocidade de secagem e conteúdo de teor de umidade do alimento ao longo 

do tempo (CHEN et al., 2003). 

Segundo Braga (2007), é difícil prever a forma da curva da taxa de secagem e esta 

dependerá da estrutura do produto e da taxa de secagem. O formato da curva de velocidade de 

secagem depende do produto que se quer secar, sendo dependente das propriedades internas do 

produto, das condições externas estudadas de maneira a não provocar danos ao material durante 

a secagem. 

 
Figura 1.2: Exemplo de Curva  de  secagem: evolução do tempo (t), do teor de umidade do 

produto (X), de sua temperatura (T) e da taxa de secagem (dX/dt). Fonte: Braga (2007). 

 

A evolução das transferências de calor e massa no decorrer da operação faz com que 

seja dividida esquematicamente em três períodos, onde são analisadas as curvas de evolução do 

teor de umidade no produto (X) e sua temperatura (T) e taxa de secagem (dX/dT), também 
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chamada de cinética de secagem, ao longo do tempo, para um experimento utilizando ar com 

propriedades constantes. 

Inicialmente a superfície do produto com teor de umidade acima de 70% apresenta uma 

película de água. Nessa situação a taxa de secagem é função de três parâmetros externos do ar: 

velocidade, temperatura e umidade do ar. Se as condições do ar de secagem são fixas, a taxa de 

secagem permanece constante ao longo do tempo. Durante esta etapa a superfície atinge a 

temperatura de bulbo úmido do fluxo de ar e permanece constante até a superfície ter película 

de água. 

Segundo Park et al. (2001), o estudo das curvas de secagem está dividida em três 

períodos, sejam eles: 

 Evolução do conteúdo de umidade, curva (a), representa a diminuição do teor de água 

do produto durante a secagem, conteúdo de umidade do produto em base seca (X), em 

relação à evolução do tempo de secagem (t), ou seja, é a curva obtida pesando o 

produto durante a secagem numa determinada condição de secagem.  

 Cinética de secagem, curva (b), representa a velocidade (taxa) de secagem do produto 

(variação do conteúdo de umidade do produto por tempo, dX/dt) em relação à evolução 

do tempo (t). 

 Evolução da temperatura no produto, a curva (c) representa a variação da 

temperatura (T) do produto durante a secagem em relação à evolução do tempo (t), ou 

seja, é a curva obtida medindo a temperatura do produto durante a secagem. 

 

O ciclo típico de secagem divide-se em períodos característicos, como se segue:  

 Período de Indução, período 0: Trata-se do período até entrar em regime operacional, 

correspondente a região 0 na Figura 1.2, na qual ocorre a adequação do produto às 

condições de secagem. Inicialmente, o produto é geralmente mais frio do que o ar, e a 

pressão parcial de vapor de água na superfície do produto é baixa, e, por conseqüência, 

a transferência de massa e a velocidade de secagem também o são.  

O calor, chegando a excesso, acarreta uma elevação da temperatura do produto, 

ocorrendo um aumento de pressão e da velocidade de secagem. Este fenômeno 

continua até que a transferência de calor compense exatamente a transferência de 

massa. Se a temperatura do ar for inferior àquela do produto, esta última diminuirá até 

atingir o mesmo estado de equilíbrio. A duração deste período é insignificante em 

relação ao período total de secagem (PARK et al., 2007). 
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 Período de Taxa Constante: Durante este período, a velocidade (taxa) de secagem é 

constante, correspondente a região 1 na Figura 1.2. Como no período anterior, a 

quantidade de água disponível dentro do produto é abundante. Neste caso, a água 

evapora como se estivesse em um reservatório aberto. A água na superfície do produto 

é constantemente alimentada pela migração interna de umidade que compensa a 

evaporação superficial. A temperatura do produto se eleva. Uma característica 

importante nesse período ocorre quando a superfície do material se encontra saturada e 

a taxa de secagem é constante, logo o teor de umidade no interior do material está 

presente essencialmente na forma líquida e a taxa de secagem é influenciada pelas 

condições externas. 

Sempre que um produto se encontra saturado com água e é submetido a uma 

condição favorável de secagem, ocorre inicialmente transferência de vapor de água da 

superfície do material para o meio externo. Nessa fase, o teor de umidade do produto 

movimenta-se suficientemente rápida para manter a condição de saturação da superfície 

do material. Como a superfície se mantém saturada, existe uma película contínua de 

líquido sobre toda a superfície de secagem e a taxa de evaporação é essencialmente 

independente da natureza do produto.  

É bom ressaltar que, para os materiais biológicos, é difícil a existência deste 

período, pois as condições operacionais de secagem são tais que as resistências de 

transferências de massa encontram-se essencialmente no interior do produto, o que faz a 

taxa de evaporação da superfície ao ambiente bem superior à taxa de reposição de 

umidade do interior à superfície do material. 

Segundo Chirife (1983), o fim do período de taxa constante corresponde ao 

instante em que a migração interna de água para a superfície não consegue mais 

compensar a taxa de evaporação da água livre da mesma.  

 Período de Taxa Decrescente: corresponde à região 2 na Figura 1.2. O período de 

taxa decrescente de secagem é quase sempre o único observado para a secagem de 

produtos alimentícios. 

Para a fase de taxa decrescente de secagem, o produto não se comporta como se 

estivesse recoberto por uma fina camada de água, pois a resistência à retirada de água 

cresce de forma mais acentuada que a externa. Para estes casos não devem ser 

considerados apenas os mecanismos externos (convecção de calor e transferência de 

massa), mas também deve ser considerada a dinâmica interna do produto, tais como: 
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transmissão de calor por condução e transferência de massa por difusão 

(GUIMARÃES, 2005). 

Esse período se inicia quando a migração interna de umidade passa a controlar o 

processo a partir do momento em que a quantidade de água começa a ser deficiente na 

superfície do produto e a velocidade de secagem diminui. O conteúdo de umidade 

correspondente a esse ponto é denominado "umidade crítica" (Xc). Onde a umidade 

interna ao produto terá de movimentar-se para a superfície a fim de manter o equilíbrio, 

onde a temperatura do produto começa a subir e se aproximar da temperatura de bulbo 

seco do ar de secagem. 

Os valores da umidade crítica não são somente característicos de cada material 

alimentício, mas também depende de outros fatores, os quais controlam a razão da 

transferência de umidade interna e externa, como espessura do produto e condições do 

ar (velocidade, temperatura e umidade relativa).   

Nesse estágio, aparecem áreas secas pontuais sobre a superfície do produto e 

isso poderá resultar num período de evaporação de superfície insaturada. A superfície 

seca até o conteúdo de umidade de equilíbrio com o ar de secagem e a partir daí a 

secagem ocorre a taxas completamente controladas pelas taxas de difusão dentro do 

sólido, desde que estas sejam lentas a baixos conteúdos de umidade. Portanto, o período 

de taxa decrescente pode apresentar duas etapas, uma evaporação de superfície 

insaturada e outra em que a difusão interna de umidade controla a taxa de secagem. 

Na secagem de alimentos, o período de taxa decrescente é especialmente 

importante. Nessa fase, enquanto as partes externas do material estão com baixo 

conteúdo de umidade, o interior ainda pode conter quantidade significativa de água. O 

processo consome grandes quantidades de energia nessa etapa e os atributos físicos, 

sensoriais e nutricionais do produto podem ser prejudicados devido à elevação da 

temperatura.  

Continuando o processo de secagem, o teor de umidade continua a cair, até que 

este atinja o teor de umidade de equilíbrio, quando a taxa de secagem é nula e a 

secagem cessa. A umidade que permanece no produto está em equilíbrio com o vapor 

contido no meio de secagem, ou seja, quando a pressão de vapor sobre o líquido é igual 

à pressão parcial do vapor do ar (FOUST et al., 1982, apud BRAGA, 2007). 
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1.7.1  – Modelos Matemáticos da Cinética de Secagem 

 

Pesquisadores estudam o processo referente à secagem, com base nas condições 

externas do ar, da umidade relativa e da temperatura. Outros, no entanto, ao analisarem estes 

mesmos processos, buscam compreender as condições internas do produto, onde são 

evidenciados os mecanismos de movimento de umidade e seus efeitos. Para isso necessitam-se 

de modelos matemáticos com a finalidade de apresentar a diminuição de umidade durante a 

secagem dos produtos. Descrevendo matematicamente uma realidade física através de 

fórmulas, expressões ou equações, é possível representar tal realidade com a melhor 

aproximação possível (ALVES, 2010). 

Vários modelos matemáticos podem ser usados para descrever o processo de secagem e 

ajudar na sua otimização e auxiliar no planejamento eficaz de secadores. Para se descrever o 

processo de secagem no período de taxa decrescente, utilizam-se modelos teóricos, semi-

teóricos e empíricos. As equações matemáticas são utilizadas para representar a cinética de 

secagem e verificar o melhor ajuste aos dados experimentais e usadas para calcular a 

difusividade efetiva de massa e o coeficiente convectivo de massa. 

 

1.7.1.1 – Determinação dos Coeficientes de Transferência de Massa  

 

1.7.1.1.1 – Coeficiente de Difusão de Massa 

 

A difusividade efetiva de massa é definida como a taxa de transferência de uma 

substância que se difunde através de um espaço com gradiente de concentração, por unidade de 

área. Pode-se entender esta propriedade como a facilidade com que a água é removida do 

produto. Esta propriedade engloba os efeitos de todos os fenômenos, podendo intervir sobre a 

migração da água devido à composição complexa e estrutura física dos alimentos 

(SARAVACOS, 2001). A difusividade mássica varia conforme mudam as condições de 

secagem e é dependente da temperatura do ar de secagem. 

Os modelos estudados para se calcular a difusividade mássica são geralmente baseados 

na transferência de massa, negligenciando a transferência de calor.  

Os resultados experimentais foram ajustados por meio de vários modelos para predizer a 

cinética de secagem e para se calcular a difusividade mássica do material em estudo. 
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Um dos modelos mais difundidos para a cinética de secagem é o modelo teórico de Fick 

que estuda a teoria da difusão da umidade como líquido e/ou vapor.  

Esta é representada pela segunda Lei de Fick: 
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             (1.1) 

 

 Como o fenômeno de migração é complexo, trabalha-se com uma difusividade efetiva, 

que engloba todos os efeitos que podem intervir nesse fenômeno.  

 A equação analítica para a segunda lei de Fick, para a placa plana unidimensional 

(DOYMAZ, 2007), é mostrada na equação (1.2): 
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 Da equação analítica da lei de Fick por simplificação, obtêm-se as constantes de 

secagem para os modelos empíricos: 

 

2

2

4L

D
k

effπ
=              (1.3) 

 

Equações empíricas freqüentemente usadas para modelar a cinética de secagem de 

alimentos incluem: Page, Brooker, Henderson e Henderson, Overhults, Wang e Singh, 

Henderson-Pabis, logarítmica, Diamante e entre outros (MEISAMI-ALS et al, 2010).  

Abaixo são apresentadas as equações de secagem empíricas mais utilizadas, na literatura 

em que X é o adimensional de água livre do material (X-Xeq)/(X0-Xeq), o parâmetro K é 

conhecido como constante de secagem, t é o tempo, C e n são parâmetros de ajuste. 

A equação de Page é largamente utilizada para secagem de alimentos 

(SAWHNEY et al., 2009). A equação de Page foi utilizada no trabalho de 

Basunia e Abe (2001b), para descrever as características da secagem por convecção natural de 

arroz em casca. 
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 A equação de Page foi empregada no estudo de Chen (2001), na secagem em camada 

delgada de arroz em casca com alto teor de umidade. 

 Outra equação bastante utilizada na cinética de secagem para alimentos é a de Page 

Modificado. Esta equação consta de uma adaptação para a equação anterior, onde a mesma 

permite um melhor ajuste para os dados experimentais.  
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 Diversos são as equações matemáticas utilizadas na cinética de secagem para 

alimentos. Dentre os tais, observa-se que o modelo de Wang e Singh vem sendo utilizado com 

muita freqüência para a mesma finalidade dos anteriores.  
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Dionello et al. (2009) utilizou esta equação para a secagem de fatias de abacaxi e 

observaram que foi a melhor equação dentre as nove pesquisadas que se ajustou as curvas 

experimentais. 

 

1.7.1.1.2 – Coeficiente Convectivo de Transferência de Massa 

 

Quando um produto encontra-se saturado com água e submetido a uma condição 

favorável de secagem, ocorre inicialmente a transferência de calor da água contida na superfície 

do material para o meio externo. Nesta fase, a umidade do produto movimenta-se com maior 

rapidez para manter a condição de saturação da superfície do material e a velocidade de 

secagem é controlada pela velocidade de transferência de calor do produto para a superfície.  

Na transferência de massa por convecção ocorre um movimento global do fluido que 

combina-se com a difusão interna, para promover o transporte de umidade para o qual existe 
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um gradiente de concentração sobre a superfície do produto em análise, gerando um coeficiente 

convectivo de transferência de massa (hm).  

Modelos matemáticos semi-teóricos empregam fundamentos de transferência de calor e 

massa, descrevendo o perfil de distribuição de água no exterior do produto. A medição 

experimental da distribuição de massa na superfície dos produtos, de forma precisa e direta, 

torna-se complexa, o que dificulta a determinação correta deste parâmetro, onde as equações 

mais precisas encontradas na literatura apresentam uma margem de incerteza considerável.  

Para o cálculo do coeficiente convectivo de massa, considera-se as equações 

governantes de transferência de massa na superfície do produto descrito por Incropera (2002),  

e a Lei  de  Newton  para  resfriamento evaporativo é aplicada  à  transferência  de  massa, 

fazendo referência a uma noção de condutância de superfície interpretada por um fenômeno 

conhecido como camada limite. Onde se forma uma fina camada de ar escoando ao redor da 

amostra, havendo assim um equilíbrio de temperatura e umidade entre o ar e a superfície desta 

amostra.  

Ao fazer uso dessa Lei, considera-se que as condições sejam isotérmicas onde a 

resistência ao fluxo de umidade se limite tão somente a parte superior do produto. 

O período da taxa constante de secagem é representado por: 

 

( )∞−= XXAh
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dX
m ..                              (1.7) 

 

 Para formulação do modelo, faz-se necessário considerar as seguintes hipóteses: 

 Coeficiente Convectivo de Transferência de massa constante; 

 Geometria como uma placa plana infinita de espessura L; 

 Teor de umidade externa é unidirecional; 

 Encolhimento do produto desprezado; 

 

E usando as seguintes condições de contorno, mostrados na Tabela 1.1 e aplicando a 

integral na equação (1.7) obtém-se o perfil externo da concentração de umidade no tempo, 

expressa em teor de umidade em base seca na forma adimensionalizada.  

 

 

 



44
 

Tabela 1.1 - Condições de contorno do modelo teórico para secagem da amostra. 
 

Condição Inicial Condições de contorno 

Centro Superfície 
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Aplicando as considerações e as condições de contorno, tem-se: 
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Onde: 

MR = razão do teor de umidade 

X    = umidade no tempo (g/g) 

X0  =  umidade inicial (g/g) 

Xeq =  umidade de equilíbrio (g/g) 

T    = tempo (s) 

hm  = coeficiente convectivo de transferência de massa (m/s) 

A   = área superficial do produto (m2) 
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1.7.2  – Pesquisas Realizados em Cinética de Secagem para Produtos Agrícolas  

 

 Funebo & Ohlsson (1998) estudaram a cinética de secagem de maçã e cogumelos, nas 

temperaturas do ar de secagem de 40, 60 e 80ºC e velocidade do ar de 0,5, 1,0 e 1,5m/s. Os 

melhores resultados obtidos para a secagem de maçã foram para a temperatura de 60ºC, na 

velocidade de 1,0m/s. Para os cogumelos, os melhores resultados foram para a temperatura de 

80ºC, na velocidade de 1,5m/s.  

El-Aouar (2001), observou a influência da velocidade do ar de secagem (1,25, 2,25 e 

3,25m/s) para as temperaturas de 40 e 60ºC na secagem de cubos de mamão formosa (Carica 

papaya L.), por meio das curvas de cinética, verificando que a temperatura exerceu maior 

influência sobre o processo de transferência de massa, onde a combinação de temperatura e 

velocidade altas proporcionou um menor tempo de secagem. 

Park et al. (2001), obtiveram coeficientes de difusão de massa maiores para cubos de 

peras desidratados osmoticamente do que para cubos não tratados, quando utilizaram 

velocidade do ar de secagem igual a 2m/s. A diferença entre os coeficientes aumentou com o 

aumento da temperatura do ar de secagem, trabalhadas nas temperaturas de 40, 60 e 80ºC. A 

rápida perda de água das amostras não tratadas provavelmente causou formação de áreas 

superficiais endurecidas, o que reduziu a eficiência da secagem. Isso não foi observado quando 

a velocidade do ar foi igual a 1m/s, devido à menor taxa de perda de água nessa condição.  

El-Aouar et al. (2003) estudaram a cinética de secagem de mamão papaia. De acordo 

com os modelos utilizados o melhor resultado para a difusividade foi no valor de 5,03.10-9m2/s. 

Oliveira et al. (2006) estudaram a cinética de secagem de raiz de chicória. Os resultados 

foram modelados e os modelos que melhor representaram os dados experimentais foram os de 

Fick e Page. Encontraram difusividades na faixa de 3,51 a 10,36.10-10m2/s. 

Ceylan et al. (2007) estudaram a cinética de secagem de kiwi, abacate e banana. Vários 

modelos foram ajustados, mas o que melhor representou os dados experimentais para todas as 

frutas foi o modelo de Page. 
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1.7.3  – Pesquisas Realizados em Cinética de Secagem para Tomate  

 

Murari (2000) estudou a secagem convectiva de tomates pré-tratados osmoticamente, 

com 30% de sacarose e 10% de NaCl sendo exposto por 2 horas, cujo tempo de secagem foi 

reduzido significativamente. 

Alves et al. (2002) estudaram a cinética de secagem de tomates desidratados e não 

desidratados osmoticamente. Mostraram que a desidratação osmótica favoreceu a secagem nas 

temperaturas de 45, 55 e 65ºC. Observaram também uma menor redução de licopeno e de 

cálcio e uma maior redução do ácido ascórbico após secagem de tomate precedida de 

desidratação osmótica. 

Giovanelli et al. (2002) estudaram polpa de tomate seca nas temperaturas de 40 a 80ºC e 

velocidade de 0,4 a 1,8m/s. Estudaram o encolhimento na modelagem da cinética de secagem. 

Encontraram valores de difusividade entre 2,3 a 9,1.10-9m2/s. 

Azoubel (2003) estudou a cinética de secagem de tomate cereja para a temperatura de 

50 e 70ºC com velocidades do ar variando de 0,7 a 2,6m/s. Foi verificado que com o aumento 

da temperatura e velocidade do ar resultou em uma maior taxa de remoção de umidade, 

favorecendo a diminuição do tempo de processo. 

Sogi et al. (2003) estudaram a cinética de secagem e isoterma de sorção de sementes de 

tomate. As isotermas foram realizadas para as temperaturas de 30, 40, 50, 60 e 70ºC, utilizando 

o método gravimétrico usando soluções salinas saturadas. Para a cinética de secagem nas 

temperaturas de 50, 70 e 90ºC. O modelo que melhor representou a cinética de secagem foi o 

de Hawlader para a isoterma e Page para a cinética de secagem. 

Akanbi et al. (2006) estudaram o comportamento da secagem de fatias de tomate nas 

temperaturas 45, 60 e 75ºC. O modelo de GAB representou melhor os valores experimentais, 

com as difusividades variando de 3,72 a 12,27.10-9m2/s.  

Tonon et al. (2007) estudaram a influência da temperatura, da composição da solução e 

da agitação na cinética de transferência de massa de tomate desidratado. Os autores observaram 

a influência direta da temperatura, da concentração e da agitação nos coeficientes totais de 

transferência de massa e reportaram que o processo osmótico não alterou o conteúdo de 

carotenóides. O que reforça a idéia de que a desidratação osmótica é um processo que não 

altera o valor nutritivo do tomate. 

Corrêa  et  al.  (2007)  estudaram desidratação osmótica de tomate seguida de secagem, 

observaram que a desidratação osmótica vem a favorecer uma posterior secagem, fato 
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corroborado por Rodrigues & Fernandes (2007) em secagem de batatas e melões, 

respectivamente.   

Doymaz (2007) estudou a secagem de tomate nas temperaturas de 55, 60, 65 e 70ºC, na 

velocidade de 1,5m/s. Os modelos de Henderson & Pabis e Page foram ajustados aos dados 

experimentais e o modelo de Page descreveu melhor o ajuste. A difusividade efetiva foram 

encontrados na faixa de 3,91 a 7,53.10-10m2/s. 

Purkayastha et al. (2011) estudaram a secagem de fatias de tomate nas temperaturas de 

50, 60, 65 e 70ºC e verificaram o efeito da temperatura na secagem em relação ao 

comportamento da cinética de secagem. Seis modelos foram usados para verificação da 

difusividade efetiva de massa e o modelo de Henderson & Pabis foi o que melhor representou 

os dados experimentais. Resultando em difusividades na faixa de 0,54 a 2,38.10-9m2/s. 

Taheri-Garavand et al. (2011) estudaram a cinética de secagem de tomate nas 

temperaturas de 40, 60 e 80ºC e nas umidades relativas de 20, 40 e 60% e velocidades do ar de 

2,0m/s. Nove modelos foram utilizados para serem ajustados aos dados experimentais e o 

modelo de Midilli foi o que satisfez a curva de secagem para os dados experimentais. 

 

1.8  – ISOTERMA DE SORÇÃO 

 

Produtos agrícolas desidratados, em contato com ar, em condições de temperatura e 

umidade relativas constantes, adsorvem umidade do meio alcançando uma concentração de 

umidade conhecida como umidade de equilíbrio. No entanto, produtos hidratados nessas 

mesmas condições desorvem umidade para o meio até atingir a umidade de equilíbrio, ou seja, 

a umidade de equilíbrio ocorre quando a umidade do produto se mantém e o produto não ganha 

e não perde água do ou para o ambiente.  

A perda ou ganho de umidade é denominado de “sorção” que é designado ao fenômeno 

de adsorção e dessorção de água de uma matéria quando submetida a um ambiente de 

temperatura e umidade relativa controlada através de um processo de secagem ou de 

reidratação até a umidade de equilíbrio (BOBBIO E BOBBIO, 2001).  

A umidade de equilíbrio do produto, numa determinada temperatura, é definida como 

sendo a umidade deste, correspondente ao equilíbrio entre as pressões de vapor da água no 

material e no meio ambiente. Esta umidade também pode ser definida como a umidade limite 

que um produto pode ser seco para uma determinada condição de umidade e temperatura do ar, 
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sendo constantes as condições do ar de secagem com ar ambiente, o que torna a determinação 

das isotermas de equilíbrio indispensável à avaliação da interação do produto com o vapor de 

água presente no ar de secagem (LEHN E PINTO, 2004). 

A definição da qualidade do produto final depende da umidade de equilíbrio que é 

função da estrutura do produto, da temperatura e da umidade relativa do ar em equilíbrio 

higroscópico com o produto, sendo esta umidade relativa conhecida como atividade de água. 

Quanto maior esta atividade de água, maior será a umidade do produto e, portanto maior será o 

risco de deterioração. 

A determinação da atividade de água é uma das medidas mais importantes no 

processamento e na análise dos materiais biológicos, devido a sua importância no que diz 

respeito à qualidade e estabilidade. A afinidade existente entre a água e os outros componentes 

de um produto define sua higroscopicidade que é muito marcante nos produtos e torna-se uma 

característica fundamental a influenciar os processos de manuseio, estocagem e consumo de 

materiais biológicos.  

A relação entre atividade de água e umidade relativa permite prever quanto os alimentos 

poderão ganhar ou perder umidade quando forem expostos a um ar de determinada umidade 

relativa e temperatura. Portanto, o uso da atividade de água tem sido indispensável para garantir 

a estabilidade dos alimentos e controlar o crescimento de microrganismos deterioradores e 

causadores de intoxicação e infecção alimentar. O principal fator na estabilidade de um 

alimento não é, portanto, o teor de água, mas sim a disponibilidade da água para o crescimento 

de microrganismos e reações químicas (DITCHFIELD, 2000). 

A diferença entre o teor de umidade e presença de atividade de água num produto pode 

ser evidenciada através de uma força motriz, presente no produto, que proporciona o transporte 

da água livre de um ponto de atividade de água mais intensa, para outro ponto em que a 

atividade de água seja reduzida, embora, ambos os pontos encontrem-se com igual teor de 

umidade. As medições de atividade de água dos produtos estão compreendidas entre 0 e 1. 

Quando não existe água livre no produto, a medida de atividade de água será igual a 0, porém, 

se a amostra é constituída em sua totalidade por água pura, então igual a 1.  

O teor de umidade diz respeito à porcentagem de água na massa total do meio, sendo 

característica da natureza do produto in natura e o tipo de produto final 

desejado (DEL BIANCHI  et al.,  2001 apud ALCÂNTARA, 2009), como visto anteriormente. 

A atividade de água é um dos principais fatores que governam a conservação e deterioração de 



49
 

um alimento, sendo esta uma medida da quantidade de moléculas de água livre ou ativas obtida 

em relação à pressão de vapor da água pura. 

Segundo Antonio (2002), através da atividade de água é possível prever as reações que 

podem ocorrer dentro do produto durante a secagem, seja elas químicas microbiológicas e 

enzimáticas e propor a embalagem mais adequada a determinado tipo de produto.  

O grau de disponibilidade de água num alimento pode ser expresso como atividade de 

água e pode ser definido como a relação entre a fugacidade da água no alimento (f) e a 

fugacidade da água pura numa mesma temperatura (Fo) (GUILBERT MORIN, 1986 apud 

DITCHFIELD, 2000): 

 

Aw = f/Fo           (1.14) 

 

O acondicionamento de um líquido em ambiente fechado permite a evaporação deste até 

determinado ponto de equilíbrio, onde, a partir de então, passa a ocorrer o fenômeno de 

compensação, ou seja, para cada molécula de água que evapora há uma que se condensa, sendo 

denominado, este fenômeno, de pressão de vapor. A pressão de vapor de água de um produto 

sobre a pressão de vapor da água pura é usualmente 1, determina a atividade de água. Para 

baixas pressões e temperaturas no equilíbrio, a atividade de água está relacionada com a 

umidade relativa do ambiente, através da equação descrita por Al-Muhtaseb (2002), sendo 

definida como a razão entre a pressão parcial de vapor d’água no alimento (P) e a pressão 

parcial de vapor d’água pura (P0), ambas na mesma temperatura e também pode ser entendida 

como a umidade relativa em equilíbrio com o produto na temperatura considerada: 
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Onde  

Pw =  pressão parcial da água contida no alimento 

Pv  = pressão de vapor da água pura a mesma temperatura 

UR= umidade relativa do ambiente ao redor do produto. 

O estudo da atividade de água pode ser feito através das isotermas de sorção. A isoterma 

de sorção é definida por Brunauer (1938 apud Kurozawa, 2005) como sendo uma curva que 

descreve a relação entre o teor de umidade de equilíbrio de um alimento e a atividade de água, 
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para pressão e temperatura constantes. Essa relação depende de diversos fatores, tais como, da 

estrutura física da superfície do material, de composição química e afinidade com a água. 

Portanto, como cada alimento apresenta características distintas de sorção de umidade, faz-se 

necessária a determinação experimental das curvas de sorção para cada tipo de produto. 

Isoterma de sorção também é importante na análise e controle de vários processos na 

indústria de alimentos, tais como: preservação, secagem, definição de embalagem e misturas, 

entre outros. As isotermas de sorção podem ser usadas para predizer as mudanças na 

estabilidade dos alimentos e para selecionar o material de embalagem e os ingredientes 

apropriados para a formulação de um produto alimentício (ZHANG  et al., 1996). 

O conhecimento e a compreensão das isotermas de sorção dos alimentos são de grande 

importância na área de tecnologia e de ciência dos alimentos para definir os limites de secagem 

do produto, para estimar as mudanças de teor de água sob determinada condição de temperatura 

e umidade relativa do ambiente e definir os teores de água adequados ao início de atividade de 

microrganismos, que podem provocar deterioração do produto. E para a resolução de muitos 

problemas, sejam elas a avaliação e caracterização das ligações da água; a análise do calor de 

sorção; a otimização de processos; a avaliação de problemas de estocagem e embalagem e na 

estimativa da estabilidade microbiológica, química e física dos alimentos 

(DITCHIFIELD, 2000).  

A isoterma de sorção é essencial para predizer as condições ideais de conservação, 

transformação e o dimensionamento dos equipamentos de secagem e transporte do produto. 

Tem aplicação na determinação da vida de prateleira dos alimentos, na determinação do tipo de 

embalagem, na caracterização do produto e na predição do tempo de secagem. 

 O fenômeno da secagem é bastante complexo, seja na adsorção ou dessorção. Se o 

mesmo produto ocorre dessorção, ou seja, se o produto atinge a umidade de equilíbrio cedendo 

água para o ambiente ou adsorção, ou seja, ganha água do ambiente, há variação em relação à 

quantidade de água, pois a quantidade de água que foi retirado do produto não é a mesma que 

retorna após a reidratação.  

Este fenômeno é conhecido como histerese e se fundamenta na reorganização das 

moléculas do produto durante a secagem. No processo de secagem a força motriz causada pela 

energia cedida ao produto pelo ar de secagem retira a molécula de água e o produto sofre um 

rearranjo de maneira que as cargas positivas e negativas das substâncias se unem. Se for 

realizada uma reumidificação do produto, agora com ar úmido para retornar as mesmas 
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condições iniciais, o lugar ocupado antes pela molécula de água, não existe mais, por isso o 

valor da umidade de equilíbrio atingido é menor que no processo de dessorção.  

 De acordo com Ditchfield (2000), a isoterma dos produtos agrícolas divide-se em 

várias regiões, segundo a quantidade de água presente. Na Figura 1.3, podem ser observadas 

três regiões: A Região I corresponde à adsorção da camada monocamada de água; Região II, 

onde ocorre a adsorção de camadas adicionais sobre a monocamada e a Região III que 

corresponde à condensação da água nos poros do alimento seguida pela dissolução do material 

presente. 

 Na mesma figura é mostrado, também, o fenômeno da histerese. Observa-se que o teor 

de umidade de equilíbrio é diferente quando o produto ganha água (adsorção) e quando perde 

água (dessorção). A velocidade de adsorção de água é menor que a de dessorção, o que faz com 

que ocorra o fenômeno de histerese entre a curva de secagem e o reumidecimento do produto, 

de modo que, o caminho de um produto quando perde água é diferente quando o mesmo ganha 

água. 

 

 

Figura 1.3: Isoterma Genérica de adsorção e dessorção citado em Ditchfield (2000). 
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1.8.1  – Tipos de Isoterma de Sorção 

 

As isotermas de sorção apresentam diferentes formas, segundo Brunauer et al. (1938 

apud KUROZAWA, 2005) a classificação das isotermas de sorção está relacionada com sua 

forma em cinco tipos. O tipo I é o tipo de Langmuir. O tipo II tem a forma de “S”, sigmoidal, e 

é uma das relações não lineares que com maior freqüência aparece em tipos distintos de 

alimentos. Nenhum nome específico foi dado para os demais tipos de isotermas de sorção. As 

isotermas dos tipos II e III têm uma estreita relação com os tipos IV e V, com a exceção que a 

máxima adsorção ocorre em pressões abaixo da pressão de vapor de água do meio. 

 

 

Figura 1.4: Os cinco tipos de isotermas de adsorção de Van der Waals 

(BRUNAUER, 1938 apud KUROZAWA, 2005) 

 

 A forma destas curvas indica o tipo de forças que intervém na ligação da água com a 

superfície do material higroscópico e permite certas avaliações da estrutura superficial, da sua 

estabilidade durante o armazenamento, podendo ainda projetar uma embalagem apropriada 

para sua melhor conservação (FERREIRA e PENA, 2003). 

 

 

Figura 1.5: Representação esquemática de uma isoterma de sorção de genérica para faixas de 

baixa umidade de um alimento (BOBBIO E BOBBIO, 2001) 
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A Figura 1.5 ilustra uma isoterma de sorção genérica para faixas de baixa umidade de 

um alimento. A curva apresenta uma estrutura em forma de “S”, portanto classificada como 

isoterma de sorção do tipo II. 

Nesta curva evidenciam-se três regiões bem diferenciadas onde as propriedades da água 

de adsorção do alimento desidratado, adsorvido através de um processo de umidificação a partir 

da região I (região de baixa umidade) até a região III (região de alta umidade) diferem-se 

consideravelmente.  

Os principais atributos da água adsorvida em cada região se descrevem a seguir, 

conforme citado em Dichtfield (2000): 

 Em valores de atividade de água inferiores a 0,25 correspondentes a região I, atinge-se 

a região de adsorção primária, onde as moléculas de água podem estar ligadas a grupos 

polares ou sítios ativos ou específicos por interação água-íon ou água-dipolo e por sua 

vez liga-se a outras moléculas de água por pontes de hidrogênio. Nesta região se 

encontram os alimentos com baixa umidade, seco, duro, crocante e enrugado. 

 A região II constituiu-se da água contida na região I mais a água adicionada durante o 

processo de umidificação confinada dentro da região II. A água adicionada na região II 

ocupa os sítios ativos que restam na monocamada e várias camadas adicionais em torno 

dos grupos hidrofílicos da matéria seca, chamada de multicamada. A água da 

multicamada se associa com as moléculas vizinhas primariamente por pontes de 

hidrogênio água-água e água-soluto. A entalpia de vaporização da água na 

multicamada é moderadamente maior que a da água pura. Os alimentos nesta região 

tornam-se secos, firmes e flexíveis. 

 Na região III, a água constitui a soma do conteúdo de água da região I e II, mais a água 

adicionada durante o processo de umidificação dentro da região III. A água dessa 

região é a água livre nos alimentos, sendo esta menos fortemente ligada e mais móvel 

molecularmente tornando os alimentos mais úmidos, macios, flácidos, inchados e 

grudentos. 
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1.8.2  – Determinação de Isotermas de Sorção 

 

A determinação das isotermas de sorção de um material pode ser efetuada, medindo-se a 

variação de umidade do material ou do meio em que este se encontra. As isotermas podem ser 

determinadas através dos métodos higrométricos e gravimétricos. No método higrométrico, o 

conteúdo de umidade do material é mantido constante até que o ar circundante atinja um valor 

constante de equilíbrio. Já no método gravimétrico, a temperatura do ar e a atividade de água 

são mantidas constantes até que o conteúdo de umidade da amostra atinja o valor de equilíbrio. 

No método gravimétrico pode ser realizado em quatro formas, sejam elas: O ar pode ser 

circulado (método dinâmico), estar estagnado (método estático), semi-estático ou extrapolação 

gráfica (FIOREZE, 2004), sendo que o método estático possui as vantagens de se obter 

condições termodinâmicas constantes com maior facilidade e permitir o uso de soluções ácidas 

ou salinas saturadas (OLIVEIRA, 2006). 

 

1.8.2.1  – Método Estático 

 

É um método de controle de umidade relativa mais usado e o que utiliza compostos 

químicos, tais como, soluções aquosas de sais ou de ácido sulfúrico. Cada solução apresenta 

um grau de ajuste de umidade relativa que pode ser obtido variando-se as concentrações das 

soluções a diferentes temperaturas.  

Um estudo feito por Souza et al. (2000) comprovaram experimentalmente que para 

determinação de isotermas de vários alimentos através do método estático, soluções salinas e 

ácidas apresentaram desempenhos similares. 

O procedimento de determinação é relativamente simples, podendo ser realizada em um 

recipiente fechado, onde a amostra em estudo permanece em repouso acima de uma solução 

saturada, porém sem entrar em contato com a solução. O sistema é colocado então em um 

ambiente com temperatura constante, que funciona como incubadora, sendo muito utilizada 

uma estufa. Com a temperatura e o tipo de sal, através de tabelas fornecidas pelo fabricante ou 

na literatura, encontra-se a umidade relativa do ar em contato com o produto. A cada doze 

horas a amostra é retirada e pesada e retorna para o equipamento até se chegar a peso constante 

e então é determinada a umidade da amostra, que é a umidade de equilíbrio. Para aumentar a 

confiabilidade, os experimentos devem ser realizados em triplicata.  
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O produto úmido perde umidade para o ar, esta então é condensada e um pouco do sal 

precipitado dilui, restabelecendo o equilíbrio. Se o produto estiver seco, este absorve umidade 

do ar, água líquida passa para o estado de vapor, um pouco de sal se precipita e o equilíbrio é 

restabelecido.  

 As soluções saturadas de sais são utilizadas porque podem liberar ou adsorver água 

sem sofrer alteração da sua umidade relativa de equilíbrio. O sal a ser utilizado na determinação 

deve ser puro, a água deve ser destilada e a mistura deve ser realizada em recipiente 

higienizado. A solução deve conter excesso de cristais no fundo do recipiente que deve ser 

coberto pela solução.  

 Segundo Stoloff (1978), o sal deve ser colocado no fundo do recipiente numa camada 

de aproximadamente 4cm para sais de baixa atividade de água, para sais de alta atividade de 

água  usa-se aproximadamente 1,5cm para sais intermediários, a altura deve ficar entre esses 

dois valores. A água deve ser acrescentada de 2 em 2ml e a solução deve ser agitada até que 

haja uma película de líquido livre acima da camada de sal. A película de líquido livre deve ser 

mínima. A solução pode ser usada assim que estiver pronta e pode ser usada indefinidamente 

para a maioria dos sais, desde que guardada de forma que evite a perda substancial de umidade 

por evaporação. Deve-se ter o cuidado ao se preparar soluções muito higroscópicas, pois o sal 

adsorve mais água ao passar do tempo, tornando insaturada mais facilmente que os outros sais. 

 Há discordância entre os autores quanto ao período de tempo em que as soluções 

devem ser utilizadas, se aguarda o tempo de estabilização da solução ou de uso imediato. Na 

realidade não há necessidade de se aguardar para utilizar as soluções, pois elas podem sofrer 

alterações com o passar do tempo. O preparo da solução deve ser realizado na mesma 

temperatura que será conduzida a estufa para que não haja dissolução da solução. 

O inconveniente deste método é que o processo é muito lento, uma vez que ocorre 

transferência de massa somente por difusão molecular, em ambientes com alta umidade 

relativa, o que pode levar o produto à deterioração antes de alcançar o equilíbrio, por isso usa-

se habitualmente um antifúngico ou um aditivo químico na amostra. 
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1.8.2.2  – Método Semi-Estático 

 

 Neste método, o produto sofre uma pequena agitação periódica para facilitar a difusão 

de umidade nas proximidades da sua superfície para a atmosfera dentro do recipiente, o que 

torna este processo um pouco mais rápido que o estático; 

 

1.8.2.3  – Método Dinâmico 

 

 Este método consiste em colocar o produto ocupando o maior espaço possível dentro 

de um recipiente, junto com um sensor eletrônico, capaz de fornecer diretamente a umidade 

relativa do ar. Como o produto possui muito mais umidade que o ar intersticial, basta uma 

pequena troca de umidade entre o produto e esse ar, para que o equilíbrio seja alcançado. 

 

1.8.2.4 – Extrapolação Gráfica 

 

 Outro método bastante prático e simples consiste em obter os dados de secagem, 

construindo uma curva de secagem com dados experimentais e realizar uma extrapolação 

gráfica para estimar o teor de umidade de equilíbrio para aquele processo. 

 

1.8.3  – Modelos Matemáticos da Isoterma de Sorção 

 

Um meio para se estimar valores de umidades de equilíbrio de vários produtos em 

função de sua temperatura e umidade do ar é através de modelos matemáticos. Não existe uma 

equação geral para as isotermas de sorção de alimentos, pois estas dependem da atividade de 

água, da composição e da interação dos diferentes constituintes com a água em condições de 

equilíbrio termodinâmico (WELTI-CHANES & VERGARA, 1997 apud 

ALCÂNTARA et al., 2009).  

Diversos autores propuseram modelos de ajuste de isotermas de sorção para prever o 

comportamento dos mesmos. Tais modelos são úteis no conhecimento das características dos 

produtos alimentícios apesar de, na sua maioria, serem modelos empíricos (PARK et al., 2001). 
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Diversos modelos estão disponíveis na literatura, alguns dos mais comumente utilizados 

são: 

 

Equação de Brunauer-Emmett-Teller (BET)  

 

Segundo Ribeiro e Seravalli (2008), esse modelo fornece uma estimativa do valor de 

umidade sorvida pela monocamada na superfície. O teor de umidade da monocamada de muitos 

alimentos foi relacionado com a estabilidade física e química dos alimentos desidratados.  

A equação de BET foi útil para a definição do teor de umidade ótima para secagem e 

estabilidade na estocagem de alimentos e, na estimativa da área de superfície do alimento. A 

equação de BET geralmente é expressa da seguinte forma: 
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Onde:  

Xeq = umidade de equilíbrio do produto (kg água/ kg sólido seco)  

Xm  = conteúdo de umidade da monocamada (kg água/ kg sólido seco)  

Aw  = atividade de água  

C     = constante relacionada com o calor líquido de sorção.   

 

Equação de Guggnheim-Anderson-de Boer (GAB)  

 

A equação de GAB pode ser considerada como uma generalização da equação de BET, 

que considera as modificações do comportamento da água quando adsorvida, resultante da 

interação com o sólido adsorvente, incluindo a formação de multicamadas 

(RIBEIRO e SERAVALLI, 2008). A diferença está na introdução de um terceiro parâmetro. O 

modelo de GAB tem sido usado para ajustar os dados de produtos alimentícios com resultados 

bastante satisfatórios. Através deste modelo também é possível obter valores do teor de 

umidade do calor de sorção da monocamada (MULET, 2002). 

O modelo de GAB é considerado o modelo de sorção mais versátil disponível na 

literatura, uma vez que foi apresentado para ajustar os dados experimentais de sorção de quase 
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todos os produtos e cobrir valores mais elevados da faixa da atividade de água 

(RIBEIRO e SERAVALLI, 2008).  

Os três parâmetros da equação de GAB, derivadas de forma independentes por 

Guggnheim-Anderson-de Boer é um modelo de adsorção homogênea semi-teórico, 

multimolecular (AL-MUTAZEB et al., 2002). 
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Onde:  

C e K = constantes de GAB relacionadas às energias de sorção da monocamada e multicamada, 

respectivamente. 

 
 

Equação de Henderson  

  

Segundo Al-Mutazeb et al. (2002), um dos modelos mais utilizados em matéria de 

atividade de água para a quantidade de água absorvida é a equação de Henderson.  
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Equação de Oswin  

  

Este modelo matemático considera o efeito da temperatura entre a dependência do 

conteúdo da umidade de equilíbrio e a atividade de água do produto 

(VELTCHEV & MENKOV, 2000). 

Apesar dos modelos com dois parâmetros serem os mais utilizados, por facilidade de 

solução matemática, eles apresentam baixa precisão na determinação das isotermas de 

equilíbrio em amplas faixas de temperatura e umidade relativa do ar, conforme 

Pena et al. (2000). 
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Onde:  

A, B e C = coeficientes do modelo  

T  = temperatura (ºC) 

 

Equação de Halsey  

 

Segundo Al-Mutazeb et al. (2002), esta equação fornece uma expressão para a 

condensação de multicamadas a uma distância relativamente grande da superfície.  
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Onde:  

A = constante 

 

Segundo Kurozawa et al. (2005), este modelo mostra um bom ajuste para produtos ricos 

em amido, tais como milho, batata e trigo. 

 

Equação de Peleg  

  

O modelo de Peleg é definido como um modelo empírico de quatro parâmetros que visa 

conjugar duas tendências em uma equação. (PELEG, 1993, apud FANTINATTI et al., 2005). 
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Onde:  

k1, k2, n1 e n2 = constantes.  

A restrição para esta equação é que n1< 1 e n2 > 1.  
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Equação de Smith  

 

Smith desenvolveu um modelo empírico para descrever a parte final da curva da 

isoterma de sorção de água de um biopolímero de alto peso molecular. Ele teorizou que existem 

duas frações de sorção de água sobre uma superfície seca, a primeira exibe um calor de 

condensação acima do normal, sendo esperada pelo modelo de Langmuir. Smith baseou seu 

modelo na segunda fração, que pode formar somente após a primeira fração absorvida. Ele 

considerou que a segunda fração consiste em multicamadas de moléculas de água condensadas, 

que previnem efetivamente alguma possibilidade de vaporização na camada inicial (AL-

MUTAZEB et al., 2002).  

Ele afirmou que o teor de umidade na fração da segunda camada era proporcional ao 

logaritmo da diferença entre a atividade de água da amostra e da água pura.  

 

Xeq = A + B log (1 – aw)          (1.22) 

 

Onde:  

A = quantidade de água na primeira fração absorvida  

B = quantidade de água na fração de umidade da multicamada.  

 

Equação de Kuhn 
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Onde:  

C e k = constantes da equação. 

 

Equação de Copace 

 

( )weq cabTaX +−= exp           (1.24) 

 

Onde:  

a, b e c = constantes da equação. 
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Equação de Sigma-Copace 

 

( )( )weq acbTaX expexp +−=          (1.25) 

 

Onde:  

a, b e c = constantes da equação. 

 

Equação de Sabbah 
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Onde:  

a, b e c = constantes da equação. 

 

1.8.4  – Pesquisas Relacionadas a Isotermas de Sorção de Produtos agrícolas 

 

Park et al. (2001) abordaram o estudo teórico-experimental da atividade de água de pêra 

(Pyrus sp.) in natura e desidratadas osmoticamente a 55ºBrix e 40ºC.  As isotermas foram 

construídas nas temperaturas de 40, 60 e 80ºC e umidade relativa variando de 0,11 a 0,79. O 

método estático foi utilizado para determinação da umidade de equilíbrio utilizando soluções 

salinas saturados. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testadas os modelos Langmuir, 

BET, BET linearizado, GAB, Halsey, Oswin, Peleg, Chung-Pfost e Henderson. O modelo que 

melhor ajustou aos resultados das isotermas de dessorção de pêra foi o de Henderson, com o 

coeficiente de determinação (R²) equivalente a 0,97 e erro médio relativo (P) equivalente a 

43,28% para pêra desidratada e 50,35% para pêra in natura. 

Kaymak-Ertekin e Gedik (2004) estudaram isotermas de sorção para uvas, asperces, 

maçãs e batatas nas temperaturas de 30, 45 e 60ºC usando o método estático-gravimétrico 

usando soluções salinas saturadas. A atividade de água em torno de 0,1 a 0,9. Para o ajuste da 

isoterma de sorção foram testados os modelos de BET, GAB, Chung-Pfost, Chung-Pfost 

modificado, Chen, Halsey, Halsey modificado, Henderson, Henderson modificado, Iglesias-
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Chirife e Oswin. A equação de Halsey ajustou melhor aos dados experimentais em todas as 

temperaturas estudadas e atividades de água investigados. O modelo de GAB representou 

melhor as isotermas para batatas e uvas. Para batatas e maçãs, a equação de Oswin 

correlacionados a razoavelmente bem. 

Fantinatti et al. (2005) estudaram as isotermas de sorção de sementes Eucaliptus grandis 

e Pinus taeda. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os modelos de Peleg, BET, 

GAB e Langmuir. Tais autores obtiveram como modelo que melhor se ajustou para as sementes 

de Pinus taeda o modelo de Peleg. 

Kurozawa et al. (2005) obtiveram as isotermas de dessorção de cogumelo Agaricus 

blazei, nas formas in natura e desidratada osmoticamente com solução de NaCl (10% p/p) a 

20°C. as isotermas foram determinadas nas temperaturas de 40,60 e 80ºC, através do método 

estático com soluções salinas saturadas. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os 

modelos de BET, GAB, Halsey, Henderson, Henderson modificado, Chung-Pfost e Oswin. Os 

modelos de Henderson e Henderson modificado foram os que melhor se ajustaram tanto para o 

cogumelo in natura como para o desidratado osmoticamente. 

Corrêa et al. (2006) estudaram a umidade de equilíbrio de milheto (Piptatherum  

miliaceum), alpiste (Phalaris canariensis L.) e painço (Setaria italica). O estudo foi realizado 

nas temperaturas de 20 e 60ºC e de atividade de água do produto de 0,20 a 0,80. Para o ajuste 

da isoterma de sorção foram testados os modelos de Chung-Pfost, Oswin, Smith e Henderson-

Modificado. A equação que melhor representou os dados experimentais foi o modelo de Oswin 

para o milheto e Chung-Pfost para alpiste e painço. 

Fadini et al. (2006) determinaram as isotermas de sorção de produtos a base de 

macadâmias, sendo um doce e outro salgado. O experimento foi realizado na temperatura de 

25ºC e umidade relativa variando de 16,24 a 84,20. Para o ajuste da isoterma de sorção foram 

testados os modelos de GAB, BET e Oswin. A equação de GAB foi a que melhor se ajustou 

para as duas isotermas, seguida das equações de BET e Oswin. 

Francisco et al. (2007) estudaram as isotermas de sorção de sementes de feijoeiro dos 

cultivares Tibatã. Os experimentos foram realizados na temperatura de 25ºC. Para o ajuste da 

isoterma de sorção foram testados os modelos de Peleg, GAB, Langmuir, Halsey e Oswin. Os 

modelos de Oswin e Peleg foram os que apresentaram o melhor ajuste aos dados experimentais. 

Vieira et al. (2007) determinaram as isotermas de adsorção de umidade de pitanga em 

pó. Os dados experimentais foram obtidos por meio do método estático nas temperaturas de 10, 

20, 30 e 40ºC, com soluções salinas que forneceram as umidades relativas entre 0,23 a 0,95. 
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Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os modelos de Peleg, GAB e Oswin. Os 

modelos de Peleg e GAB mostraram ajustes satisfatórios, os parâmetros de ajuste (R2>0,98 e 

P<4%). As isotermas foram classificadas como sendo do Tipo II. 

Silva et al. (2007) estudaram a isoterma de sorção de Calendula  officinalis  L. nas 

temperaturas de 30, 45 e 60ºC, por meio do método estático e verificaram a influência  da 

temperatura na atividade de água. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os 

modelos de BET, GAB, Halsey, Oswin, Peleg, Henderson e Chung Pfost. O modelo que 

melhor representou o experimento foi o de Peleg com erro relativo médio em torno de 9,40%, 

na temperatura de 30ºC; 5,71% na temperatura de 45ºC e 3,36% na temperatura de 60ºC. 

Iguaz e Vírseda (2007) determinaram as isotermas de dessorção do arroz branco em 

casca. Utilizou-se o método estático com soluções ácidas para as temperaturas de 40 e 80ºC e 

umidade relativa de 14 a 90%. A determinação da isoterma de sorção foi obtido utilizando o 

método estático. Os modelos utilizados foram Henderson, Halsey modificado, Chung-Pfost, 

Oswin modificado e GAB modificado. Verificaram que dentre os modelos que mais se 

ajustaram aos dados experimentais foram Chung-Pfost e Henderson modificado.  

Jain (2009) determinou as isotermas de sorção do mamão papaia pelo método 

gravimétrico para as temperaturas de 30ºC, 40ºC e 50ºC, aplicando posteriormente os modelos 

de Henderson, Oswin, Chen and Clayton and  Kuhn, sendo que os modelos de Henderson e 

Oswin forneceram o melhor ajuste.  

Fiorentin et al. (2010) estudaram o bagaço de laranja nas temperaturas de 25, 35 e 50ºC 

pelo método estático utilizando-se soluções salinas para uma faixa de umidade relativa de 10 a 

80%. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os modelos de Henderson, Chung-

Pfost, Henderson Modificado, Halsey, Luikov e Motta Lima. Os modelos que melhor 

representaram as isotermas foram Luikov e Halsey. 

Toujani et al. (2011), estudou as isotermas de sorção aplicando os modelos de  BET, 

Oswin, GAB, Halsey modificado, e Peleg em amostras de peixe-rei, obtendo o melhor 

desempenho com a aplicação do modelo de Peleg.  

 

1.8.5  – Pesquisas Relacionadas a Isotermas de Sorção de Tomate 

 

Kiranoudis et al. (1993) determinaram a isoterma de equilíbrio para batata, cenoura, 

tomate, pimentão verde e cebola dentro da faixa de atividade de água de 10 a 90% e nas 
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temperaturas diferentes de 30, 45 e 60ºC, usando o método gravimétrico estático. A umidade de 

equilíbrio para tomate se encontraram na faixa de 13,4 – 59, 9,8 – 46, e 7 – 30,9% (db) e 

atividade de água entre 0,113 a 0,84. Nas mesmas condições variou de 10,9 para 57, 7,8 para 

40 e 4,5 para 28,9%.  

Romero-Peña e Kieckbusch (2003) determinaram a cinética de secagem a 60ºC e a 

isoterma de sorção para as fatias de tomate na temperatura de 25°C, por meio do método 

estático com solução de ácido sulfúrico. A faixa de umidade relativa correlacionada foi entre 

0,11 e 90,3. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testados os modelos de GAB e BET. E o 

melhor resultado foi o modelo de GAB.  

Viswanathan et al. (2003) estudaram as isotermas de sorção de fatias de tomate e cebola 

nas temperaturas de 30, 40 e 50ºC e umidade relativa de 15 a 85%. Para o ajuste da isoterma de 

sorção foram testadas os modelos Henderson, Henderson modificado, Chung-Pfost, Chung-

Pfost modificado, Halsey modificado e Oswin. O Henderson modificado e Halsey modificado 

representaram bem as isotermas de sorção de fatias de tomate e cebola, respectivamente, com 

base no erro relativo médio, no coeficiente de regressão, a média de erro percentual relativo e 

no erro padrão de umidade. Os valores do coeficiente de regressão para o tomate foi de 0,985, 

com erro relativo médio de 2,58, já para a cebola foi o modelo de Halsey modificado com 

coeficiente de regressão de 0,991 e o erro de 2,01. 

Akanbi et al. (2006), investigaram o comportamento de secagem de fatias de tomate nas 

temperaturas de 45, 60 e 75ºC. A isoterma de sorção foi construída pelo método estático. A 

faixa de atividade de água que o tomate foi submetido de 0,08 a 0,85. A isoterma de sorção foi 

realizada nas temperaturas de 25, 30 e 40ºC. Para o ajuste da isoterma de sorção foram testadas 

os modelos Oswin, Kuhn, Halsey, Brunauer et al. e GAB. Os Modelos de GAB e Oswin 

descreveram as características de adsorção de tomate seco em 25ºC melhor do que os outros 

modelos, sendo o modelo de GAB o melhor modelo aplicável.  

Goula et al. (2008) determinaram a isoterma de sorção de polpa de tomate em seis 

temperaturas diferentes, de 20 a 70ºC e ajustados através de modelos matemátivos de Gab, 

BET, Halsey, Smith, Oswin e Peleg. E os dois modelos que melhor representaram foram os de 

GAB e Peleg. 
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CAPÍTULO II 
 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PARA BOMBA DE CALOR 
 

 
 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão da literatura abordando os temas mais 

importantes referentes ao sistema de bomba de calor. Nele constam as definições, 

fundamentações, classificação, princípios de funcionamento, aspectos históricos e os ciclos 

termodinâmicos. 

2.1  – BOMBA DE CALOR 

 

O sistema de bomba de calor é uma das alternativas do uso racional da energia e tem a 

finalidade de transformar energia elétrica em energia disponível na forma de calor. Em 

comparação com os secadores resistivos, o sistema de bomba do calor por convecção, faz uma 

unidade de energia elétrica consumida transferir mais de uma unidade de energia na forma de 

calor de uma área fria a uma área quente (PEREIRA et al., 2004). 

O uso da bomba de calor no condicionamento de ar para secadores apresenta todas as 

vantagens dos sistemas de secagem a baixas temperaturas e manifesta as mesmas características 

desejáveis das fontes de calor resistivas.  

Há dois tipos de bombas de calor, o de ciclo de absorção e o de compressão de vapor. 

Os de absorção utilizam a habilidade de líquidos ou sais para absorverem o vapor do fluido de 

trabalho. Por não ser o objetivo do trabalho, este tipo de bomba de calor não será detalhado. 

A bomba de calor por compressão de vapor é uma máquina térmica que opera segundo 

um Ciclo Termodinâmico que extrai energia de uma fonte, a baixa temperatura e a 

disponibiliza a uma temperatura mais alta. Isto é o que difere a bomba de calor de outros 

equipamentos de refrigeração similares onde à energia a alta temperatura, seria rejeitada como 

desperdício. A bomba de calor tem a finalidade não somente o aquecimento, mas também a 

desumidificação de ar.  

As principais vantagens do uso da tecnologia de bomba de calor são a energia potencial 

disponibilizada na forma de calor e a capacidade de controlar a secagem e a umidade do ar de 



66
 

secagem. Isso cria a possibilidade de uma ampla gama de condições de secagem 

(CLAUSSEN et al. , 2007). 

Chua et al. (2002) discutem vantagens e limitações de secadores com bomba de calor 

em comparação aos secadores resistivos. Entre elas, tem-se maior eficiência, controle exato de 

circunstâncias de secagem, melhor qualidade do produto e custo operacional reduzido.  

Entretanto, necessita-se de um maior controle, devido aos riscos de vazamentos dos fluidos 

refrigerantes, nocivos ao meio ambiente. 

As bombas de calor podem transferir calor de fontes naturais, tais como o ar, terra, 

água, resíduos industriais ou domésticos, reação química ou ar de exaustão do secador.  

Uma fonte de calor ideal para bombas de calor tem temperatura estável, deve ser 

disponibilizado em abundância, não ser corrosiva ou poluída, ter propriedades termo-físicas 

favoráveis, sua utilização deve necessitar de poucos investimentos e deve ter um custo de 

utilização baixo. 

A fonte de calor utilizada neste trabalho é o ar ambiente, por ser gratuita e estar 

amplamente disponível. O ar, após atravessar uma bomba de calor, encontra-se a temperaturas 

moderadamente mais altas que a ambiente e com umidades absolutas e relativas mais baixas, 

possibilitando sua utilização na retirada de umidade dos produtos.  

O sistema de secagem em estudo utiliza-se de dois subsistemas: o ciclo do ar e o ciclo 

do fluido refrigerante. Os principais componentes do sistema de bomba de calor são 

evaporador, condensador, compressor e válvula de expansão. E o do ar são as trocas térmicas 

entre o ciclo de refrigeração e o ar. A Figura 2.1 mostra os dois sistemas acoplados, tanto o 

sistema do ar como o do fluido refrigerante. 

No sistema de bomba de calor, o fluido de trabalho (refrigerante) a baixa temperatura é 

vaporizado no evaporador pelo calor retirado do ar de exaustão do secador. 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 2.1: Ilustração esquemática de um sistema de secagem de bomba de calor  
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2.2  – PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBA DE CALOR

   

 Luiz (2007) mostra os princípios fundamentais para se entender o sistema de bomba 

de calor. O sistema é constituído de quatro componentes principais: um compressor, um 

condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. 

O condensador e o evaporador na bomba de calor consistem em trocadores de calor 

que têm como função promover as trocas térmicas entre o fluido refrigerante e o ar atmosférico 

a ser processado. O condensador tem como principal papel dissipar, na forma de calor para o ar 

processado, a energia absorvida pelo fluido refrigerante do ar ao longo dos processos de 

evaporação e de compressão. Como conseqüência, ocorre um dessuperaquecimento e a 

condensação do fluido de trabalho, enquanto o ar processado é aquecido e tem sua umidade 

relativa reduzida. O evaporador tem como finalidade promover a absorção de calor do ar de 

processo para o fluido de trabalho. O fluido refrigerante ao entrar no evaporador encontra-se a 

baixa pressão, e passa da fase mistura para a fase de vapor. A redução de pressão resulta na 

redução de temperatura e permite que o fluido absorva calor do ar ambiente.  

O compressor é o elemento mecânico do sistema que tem como função elevar a 

pressão e promover a circulação do fluido refrigerante. O fluido refrigerante, que retorna do 

evaporador na fase de vapor, é succionado e bombeado pelo compressor para o condensador. 

Este processo causa baixa pressão no evaporador e alta pressão no condensador. Como 

conseqüência do trabalho executado, a compressão aumenta a temperatura do fluido que depois 

será reduzida ao longo do condensador.  

O compressor aumenta a entalpia do refrigerante e descarga como vapor superaquecido 

a alta pressão. O calor é removido do fluido de trabalho e é disponibilizado para o ar de 

processo através do condensador. No sistema de secagem, o ar quente na saída do condensador 

é disponibilizado para a câmara de secagem, onde ele ganha calor latente do produto a ser seco. 

O fluido de trabalho do condensador é então estrangulado até a linha de baixa pressão (usando 

uma válvula de expansão) e entra no evaporador para completar o ciclo. O ar úmido na saída do 

secador segue para o ar externo ou pode retornar ao sistema passando através do evaporador, 

onde a condensação de umidade ocorre quando o ar fica abaixo da temperatura do ponto de 

orvalho. 

A válvula de expansão tem a função de controle, de criar uma resistência à circulação 

do fluido refrigerante, causando uma diferença de pressão entre o lado de alta pressão no 

condensador e de baixa pressão no evaporador. O fluido refrigerante ainda na fase líquida, 
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passa pela válvula de expansão em direção ao evaporador, onde encontra baixa pressão, sofre 

uma redução de pressão e de temperatura, e evapora parcialmente num processo considerado 

isoentálpico.   

Na Figura 2.2, apresenta-se esquematicamente o funcionamento do Ciclo 

Termodinâmico da bomba de calor, com os seus respectivos mecanismos de transformação do 

fluido refrigerante. Estas transformações estão descritas nos seguintes itens: 

 

 

Figura 2.2: Ciclo de Bomba de Calor 
 

 
A. Vapor superaquecido a alta pressão: O compressor força a passagem do fluido 

refrigerante através do condensador, a temperatura e pressão elevadas; 

B. Líquido a alta pressão: O calor é removido do vapor por meio do ar que atravessa o 

condensador, provocando a condensação do vapor em líquido, ainda a pressão elevada; 

C. Líquido a baixa pressão: O líquido que entra na válvula de expansão sai como uma 

mistura de líquido e vapor a temperatura e pressão mais baixas; 

D. Vapor a baixa pressão: O calor é fornecido ao fluido refrigerante no evaporador, e 

converte o líquido restante em vapor, que entra no compressor. E o ciclo se repete. 

A bomba de calor utiliza uma substância chamada fluido refrigerante como agente de 

resfriamento. Na prática, a seleção do refrigerante a ser utilizado está limitada às características 

técnicas fornecidas pelo fabricante do compressor.  

 

2.3 – ASPECTOS HISTÓRICOS        

  

Nicholas Carnot idealizou a possibilidade de bombear energia térmica para 

temperaturas mais elevadas. Com isso, William Thompson publicou um estudo descrevendo 

um sistema em que, empregando um compressor ligado a uma máquina de expansão, 
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possibilitava a movimentação do ar entre reservatórios, os quais atuavam também como 

trocadores de calor. Durante o período de 1870 a 1920 o desenvolvimento dos equipamentos de 

bomba térmica foi deixado para trás. Enquanto a refrigeração atendia a uma necessidade, o 

desenvolvimento da bomba térmica dependia do custo de energia e da disponibilidade dos 

outros geradores térmicos alternativos (STULGYS, 1980 apud OLIVEIRA, 2000). 

 

 

Figura 2.3: Sistema de bomba de calor  

Fonte: http://html.rincondelvago.com/bomba-de-calor_1.html 

 
 Os primeiros pedidos de patentes para bomba de calor foi no ano de 1973 e o primeiro 

estudo de secagem na literatura foi realizado por Hodgett (1976 apud ADAPA, 2005). 

 Hodgett (1976 apud ADAPA, 2005) utilizou a bomba de calor como desumidificador 

para secar madeira e cerâmica. Relatou que o consumo de energia de uma bomba de calor foi 

inferior a de um secador resistivo A partir de então, verificaram-se grandes avanços nos estudos 

realizados com bomba de calor, a ponto de torná-la tecnicamente competitiva e viável 

economicamente.  

 Depois da Primeira Guerra Mundial, as bombas de calor recuperaram sua importância, 

quando, pela primeira vez, ocorreu o racionamento de energia. Nesta fase, destacaram-se as 

contribuições, fundamentais para este campo, do alemão E. Altenkirch, ao demonstrar que as 

bombas de calor por absorção ofereciam a possibilidade de aproximar um processo reversível e, 

assim, minimizar as perdas de energia disponível (MOSER e SCHNITZER, 1985 apud 

OLIVEIRA, 2000).  

Foi nos Estados Unidos da América, que a partir de 1948 as bombas de calor 

começaram a ser comercializadas e testadas em campo. Vendidas com sucesso, até 

aproximadamente 1960, as bombas térmicas do tipo ar-ar, tendo sido consideradas por muitos 
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fabricantes, como simples equipamentos de ar condicionado, também foram afetadas por uma 

má reputação devido à baixa confiabilidade do equipamento.  

Os esforços, na década de 1970, para conquistar a confiança dos usuários, fizeram com 

que a American Society of Heating Refrigeration and Air Condinting Engineers (ASHRAE) 

estabelecesse um padrão para construção de equipamentos que melhorassem a performance dos 

sistemas de aquecimento e refrigeração. Para alcançar esses padrões, foram introduzidos 

trocadores de calor com áreas maiores, compressores com controle modulado de velocidade, 

ventiladores mais eficientes, componentes elétricos capazes de resistir às exigências a que são 

submetidas às bombas de calor, bem como fluidos refrigerantes compostos por misturas não 

azeotrópicas e capazes de aumentar o desempenho das máquinas (STULGYS, 1980 apud 

OLIVEIRA, 2000). 

Diversas patentes foram concedidas para produtos e processos no campo e vários tipos 

de bombas de calor foram fabricados internacionalmente (CLAUSSEN et al., 2007). E estudos 

relacionados com bomba de calor tiveram sua importância.  

Tai et al. (1982) apresentaram as vantagens de um sistema de bomba de calor e Oliver 

(1982) estudou a desumidificação por bomba de calor para secagem de madeira. 

Zylla et al. (1982) estudaram uma bomba de calor e concluíram que a taxa de vapor de 

água condensada aumentou a medida que a umidade relativa do ar de saída do secador foi 

aumentada. 

Cunney e Williams (1984) relataram que um motor bem projetado para bomba de calor 

poderia conseguir uma redução de cerca de 30 a 50% no custo de energia de secagem. 

 Newbert (1985) mostrou que o consumo de energia poderia ser reduzido em até 40% 

para a secagem de malte com um secador acoplado a um motor a gás. 

 Em 1988, cerca de 7% das bombas de calor industriais foram usadas para a secagem 

(STROMMEN e KRAMER, 1994). 

 Em 2006, Soylemez verificou que as temperaturas de funcionamento ideal e os 

tamanhos ideias dos componentes do sistema foram calculados em que o mínimo do ciclo de 

vida ocorresse para o sistema de bomba de calor. 

Atualmente, as aplicações industriais e de aquecimento de água são cada vez mais 

numerosas, e isto indica novo campo de aplicação para as bombas térmicas, como também para 

a secagem de produtos alimentícios. 
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2.4 – CICLOS TERMODINÂMICOS       

  

Um sistema termodinâmico é definido como uma quantidade de matéria, com massa e 

identidade fixas (VAN WYLEN et al., 2003). Definido o estado de um sistema, quando alguma 

de suas propriedades sofre alteração, levando o sistema a outro estado definido, diz-se que 

ocorreu um processo. Quando a alteração dessas propriedades ocorre de modo que ao final da 

sucessão desses processos, o sistema volta ao mesmo estado inicial, chama-se de Ciclo 

Termodinâmico, onde poderá ocorrer entrada ou saída de trabalho ou de calor em suas 

fronteiras, o que caracteriza uma máquina térmica.  

O ciclo de compressão de vapor em que a bomba de calor opera está fundamentada 

pela contínua mudança das propriedades físicas do fluido refrigerante, através de um ciclo que 

se aproxima do ciclo de Rankine invertido, onde o processo de expansão isoentrópica é 

substituído por um processo de expansão isoentálpica. Essa mudança justifica-se pelo fato de 

que o processo de expansão ocorre na região de líquido ou de mistura com baixo título, 

consequentemente com baixo volume específico, o que resulta em reduzida quantidade de 

trabalho obtido.  

 

2.4.1 – Ciclo Ideal de Carnot     

  

Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot obterá rendimento de 

100%. Os ciclos reais devem ser construídos de tal modo que se aproximem o máximo possível 

do ciclo de refrigeração de Carnot. O fluido refrigerante utilizado deve se condensar durante a 

rejeição de calor e se evaporar durante a retirada de calor, operando entre estados da fase 

líquida e de vapor.  

O ciclo de Carnot é um ciclo ideal reversível (Motor Térmico Ideal), composto de dois 

processos adiabáticos reversíveis, intercalados por dois processos isotérmicos reversíveis. Os 

processos ocorrem entre as linhas de vapor e líquido saturado para tal refrigerante, conforme 

mostra a Figura 2.4.  

Os processos 2-3 (condensação) e 4-1 (evaporação) ocorrem à temperatura constante, 

uma vez que processos isobáricos durante a mudança de fase são também isotérmicos. 
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Figura 2.4: Ciclo de Carnot 

Fonte: http://www.eel.usp.br/copg/des_arq/messias/curso%20uso%20racional%20energia.pdf 

 

O diagrama esquemático de um ciclo padrão de compressão a vapor é mostrado na 

Figura 2.5, onde é possível identificar os seguintes processos:  

 1–2: Compressão adiabática reversível desde o estado de vapor saturado até a pressão 

do condensador (vapor superaquecido); 

 2–3: Rejeição reversível de calor à pressão constante, diminuindo a temperatura do 

refrigerante inicialmente e condensando-o depois; 

 3-4: Expansão irreversível à entalpia constante desde o estado de líquido saturado até a 

pressão do evaporador; 

 4-1: Ganho de calor à pressão constante, produzindo a evaporação do refrigerante até o 

estado de vapor saturado. 

 

 
Figura 2.5: Ciclo padrão de refrigeração por compressão a vapor 

Fonte: http://www.eel.usp.br/copg/des_arq/messias/curso%20uso%20racional%20energia.pdf 
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Existem dois teoremas importantes sobre o rendimento térmico do ciclo de Carnot: 

1o Teorema - "É impossível construir um motor que opere entre dois reservatórios 

térmicos e tenha rendimento térmico maior que um motor reversível (motor de Carnot) 

operando entre os mesmos reservatórios".  

2o Teorema - "Todos os motores que operam segundo um ciclo de Carnot, entre dois 

reservatórios à mesma temperatura, têm o mesmo rendimento". 

 

2.4.2 – Ciclo de Bomba de Calor        

  

O Ciclo Termodinâmico no qual opera uma bomba de calor ideal é representado pelo 

ciclo frigorífico por compressão a vapor. Porém, diferentemente do ciclo de refrigeração no 

qual a energia de interesse é o calor retirado no evaporador, na bomba de calor a energia de 

interesse é o calor rejeitado no condensador.  

              

(a)                   (b) 

Figura 2.6: Diagrama T – S para bomba de calor (a) ciclo ideal e (b) ciclo real 

Fonte: http://www.exatec.unisinos.br/~decesaro/TermoII/ciclos.PDF 

 

No ciclo ideal por compressão de vapor, o fluido refrigerante passa pelos seguintes 

estados e processos: 

 Estado 1: entra no compressor como vapor saturado, sendo comprimido 

isoentropicamente até a pressão do condensador; 
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 Estado 2: entra no condensador na fase de vapor superaquecido. Há rejeição reversível 

de calor à pressão constante, diminuindo a temperatura do refrigerante inicialmente e 

condensando-o depois; 

 Estado 3: sai do condensador como líquido saturado, resultante da rejeição de calor para 

a vizinhança. O fluido refrigerante é estrangulado isoentalpicamente até a pressão do 

evaporador, devido à passagem por uma válvula de expansão. A temperatura do fluido 

diminui para um valor inferior ao da temperatura do meio arrefecido. 

 Estado 4: entra no evaporador como uma mistura de líquido e vapor com um valor 

reduzido de título, sendo totalmente vaporizado no processo, devido a absorção de calor 

do espaço refrigerado. O fluido sai do evaporador como vapor saturado e entra 

novamente no compressor, completando assim o ciclo.  

A Figura 2.6 (a) representa os estados do ciclo ideal de bomba de calor. A área abaixo 

da curva do processo representa a transferência de calor de processos internamente reversíveis. 

A área abaixo do processo 4 – 1 representa o calor absorvido pelo fluido refrigerante no 

evaporador e a área abaixo de 2 – 3 representa o calor rejeitado no condensador.  

É interessante projetar o sistema, de modo que o fluido refrigerante se encontre 

ligeiramente superaquecido na saída do evaporador, para garantir que entre no compressor 

totalmente vaporizado, como também, ligeiramente sub-resfriado na saída do condensador, 

para garantir que o fluido ao entrar na válvula de expansão esteja líquido saturado.  Há uma 

perda de pressão no evaporador e condensador, devido a perda de carga no fluido e a 

transferência de calor da vizinhança para o fluido, no evaporador e do fluido para a vizinhança, 

no condensador.  

O processo de compressão real envolve efeitos de atrito que aumentam a entropia e a 

transferência de calor. A entropia pode aumentar (processo 1-2) ou diminuir (processo 1-2’) 

durante uma compressão real, dependendo do efeito predominante. O processo de compressão 

1-2' pode até ser mais desejável do que um processo isoentrópico, visto que o volume 

específico do fluido e, portanto o trabalho fornecido é inferior.  

A válvula de expansão e o evaporador são geralmente localizados próximos um do 

outro, de modo que a perda de carga da tubulação seja pequena.  
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2.5 – PESQUISAS RELACIONADAS À BOMBA DE CALOR  

 

Bombas de calor tem sido usadas para a secagem de vários produtos, como frutas e 

legumes, carne, papel, madeira, roupa, cerâmicas, entre outros. Estudos preliminares indicaram 

que as qualidade de cor e aroma dos produtos agrícolas secos usando bombas de calor 

obtiveram resultados melhores que os produtos secos em secadores resistivos, isso pode ser 

verificado em Teeboonma et al. (2003). 

A secagem consome até 70% do total de energia na fabricação de produtos de madeira, 

50% se for à fabricação de tecidos acabados e mais de 60% na secagem de milho em fazenda. 

Portanto, a gestão da energia é uma parte essencial no processo de secagem e eficientes de 

conservação de energia contribuem significativamente para o custo operacional total 

(HO et al., 2001). 

Vários estudiosos estudaram os modelos matemáticos para representar a cinética de 

secagem, alguns deles relacionados à bomba de calor. 

Almeida et al. (1990 apud PEREIRA et al., 2004) desenvolveram um modelo de 

simulação para predizer o desempenho de um sistema de desumidificação de ar ajudado por 

uma bomba de calor. Seu estudo planejou um sistema de desumidificação convencional onde o 

fluxo de ar fosse pré-aquecido por uma bomba de calor do tipo que emprega o ar como fonte de 

calor. O estudo mostrou que há uma redução considerável no consumo de energia.  

Prasertsan e Saen-Saby (1998) encontraram uma economia de 44% do custo operacional 

com a implementação da bomba de calor para secagem de banana. 

Recentemente, tem havido um grande interesse em bombas de calor para secagem de 

frutas, legumes e materiais biológicos (HAWLADER et al., 2006).  

As principais vantagens da bomba de calor para secagem de produtos alimentícios são 

os potenciais de melhorias na qualidade do produto final. Durante um processo de secagem, 

poderá ocorrer degradação da cor, sabor e textura. Estudos comparativos da degradação da 

qualidade entre bomba de calor de secagem e os secadores aquecidos por resistência elétrica 

para diversos materiais foram realizadas por Perera e Rahman (1997).  

Bombas de calor oferecem várias vantagens sobre os secadores resistivos com ar quente 

para secagem de produtos alimentícios, incluindo uma maior eficiência energética, melhor 

qualidade do produto e a capacidade de operar independentemente das condições ambientais. 

Além disso, esta tecnologia é ecologicamente correta, devido à exigência de energia baixa e 

não há liberação de gases e fumaça para a atmosfera (PERERA & RAHMAN, 1997). 
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Em muitos estudos, a conclusão de a bomba de calor de secagem oferecer uma melhor 

qualidade do produto com menor consumo de energia visto por Rossi et al. (1992), dentre 

outros. 

Muitos estudos teóricos sobre transferência de calor e massa em bombas de calor foram 

realizados. A modelagem matemática fornece uma ferramenta para permitir que a taxa de 

secagem e eficiência possa ser previsto sob várias condições (PRASERTSAN et al. 1996).  

Adapa et al. (2002a) apresentaram um modelo simplificado para o desempenho de um 

secador com bomba de calor na temperatura baixa para secagem de hortaliças. Os modelos 

matemáticos para bombas de calor e secadores em camada fina foram combinados para obter 

um modelo de secador com bomba de calor com processo de recirculação. 

Adapa et al. (2002b) compararam os resultados experimentais de uma bomba de calor 

com recirculação com resultados do modelo matemático previamente desenvolvido. Um bom 

resultado foi encontrado ao secar alfalfa. Encontrou-se que o sistema de secagem com bomba 

de calor era aproximadamente 50% mais eficiente em recuperar o calor latente de exaustão do 

secador comparada aos secadores resistivos. 

 Pesquisadores investigaram a aplicabilidade dos métodos de secagem para obter um 

equilíbrio entre a alta qualidade de produtos secos e baixos custos operacionais. Em alguns 

estudos, a alta qualidade dos produtos secos foi destacada como a principal vantagem da bomba 

de calor de secagem, vistos em Strommen e Kramer (1994) e Rossi et al. (1992). 

Rossi et al. (1992) obteve uma economia de energia de cerca de 30%, com melhor 

qualidade do produto para secagem de fatias de cebola em um secador com bomba de calor em 

compraração com os secadores resistivos. 

Wood (1994) estudou a qualidade de gengibre seco em uma bomba de calor de 

secagem. Os resultaram indicaram que os compostos voláteis foram retidos em concentrações 

mais elevadas que os submetidos a liofilização. O secador de ar quente com recirculação 

parcial de ar de secagem deu resultado semelhante ao da bomba de calor de secagem. 

Durante a secagem, mudanças importantes nas propriedades estruturais podem ser 

observadas quando a água é removida do material úmido. De acordo com 

Achanta e Okos (2000), o encolhimento ocorre porque os polímeros dos alimentos não 

conseguem suportar seu peso e desmoronam sob a força gravitacional na ausência da umidade. 

Adapa et al. (2002a) desenvolveu um modelo matemático simplificado de um secador 

de bomba de calor assistida, investigou o desempenho e verificou a sua precisão com relação 

aos resultados experimentais em Adapa et al. (2002b). 
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Gabas et al. (2004) estudaram cilindros de maçã em dois equipamentos, um secador 

resistivo e o outro uma bomba de calor. Verificou-se uma redução de 40% para a bomba de 

calor. O COP variou de 2,48 a 2,58. 

 Ranjan et al. (2004) apresentaram um modelo que foi validado com os dados 

experimentais de diferentes fontes para secagem de banana. 

 Kohayakawa et al. (2004) estudaram fatias de tomate secas em uma bomba de calor 

comparando com um secador resistivo, o resultado mostrou uma redução no consumo de 

energia de 20 a 40% em relação ao resistivo. 

 Queiroz et al. (2004), estudaram a cinética de secagem de tomates em um secador com 

bomba de calor e comparou os resultados com um secador resistivo. O uso da bomba de calor 

se mostrou adequada para o processo de secagem de tomates. O COP de 2,56 e queda no 

consumo de energia de 40%. O modelo de Page foi utilizado para representar os dados 

experimentais de secagem. 

Uddin et al. (2004) compararam um secador com bomba de calor através de microndas 

e liofilização para secagem de manga, goiaba e melão. Os autores sugeriram que a aplicação de 

microndas acoplado a bomba de calor obtem-se os melhores resultados com taxa de secagem 

rápida, menor encolhimento e melhor aparência do produto final. 

Chua e Chou (2005) projetaram um sistema de bomba de calor de alta eficiência 

energética com bom mecanismo de controle de ar condicionado para a produtos agrícolas secos 

com alta qualidade. 

Moreira et al. (2005) secaram castanhas em uma bomba de calor de secagem em 

diversas condições experimentais. Concluíram que o uso de diferentes variedades de castanhas 

não mostrou diferença significativa na cinética de secagem. 

Adapa e Shoenau (2005) estudaram um sistema de recirculação de ar para secagem de 

ginseng, ervas e echinacea. E verificaram que houve uma diferença significativa em relação a 

coloração e aspecto em cada produto estudado para a bomba de calor em relação ao resistivo. 

Hawlader et al. (2006) estudaram a secagem de batata, maçã e goiaba em uma bomba de 

calor sob condições ambientais e investigou o impacto sobre a cor, porosidade e capacidade de 

reidratação dos produtos. Os resultados mostraram que a temperatura de 45ºC e umidade 

relativa de cerca de 10% levou a melhores propriedades físicas, como encolhimento e uma 

estrutura mais porosa, o que favorece a reidratação. 
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Xanthopoulos et al. (2007) apresentaram uma modelagem matemática de secagem de 

figos em uma bomba de calor de ciclo fechado. A estatística concluiu que os melhores 

resultados são os do modelo logarítimico. 

Colak et al. (2008) estudaram uma análise exergética de secagem de folhas de hortelã 

em uma bomba de calor de secagem. 

 Coogan e Wills (2008) verificaram que a mudança de sabor de rabanete branco seco 

em bomba de calor de secagem é inferior que um secador resistivo de ar quente. 

 

2.6 – TIPOS DE BOMBAS DE CALOR 

 
2.6.1 – Sistema de Bomba de Calor de Secagem com Ar como Fonte de Calor 

 

Xanthopoulos et al. (2007) apresentaram uma modelagem matemática para secagem de 

figos em uma bomba de calor com ciclo fechado, mostrado na Figura 2.7 

 

Figura 2.7: Ciclo fechado de bomba de calor de secagem 
  

O ar desumidificado passa pela câmara de secagem adquirindo umidade e retorna para o 

sistema para ser desumidificado e aquecido novamente. 

Chua e Chou (2005) estudaram um protótipo de secagem de bomba de calor projetado 

com duplo estágios. Neste caso são usados dois evaporadores internos, um de alta e um de 

baixa pressão, interagindo com o ar de secagem para fins de desumidificação.  



79
 

 

Figura 2.8: Arranjo esquemático de duplo estágio de bomba de calor 
 

Luiz (2007) estudou uma bomba de calor para desumidificação e aquecimento do ar. O 

equipamento é composto de uma bomba de calor por compressão de vapor, do tipo ar-ar que 

funciona de maneira similar ao refrigerador doméstico. O trabalho é inédito na literatura, pois 

conta com o aproveitamento do calor rejeitado pelo condensador e compressor que neste, está 

inserido ao compartimento de secagem, para o aquecimento do ar desumidificado pelo 

evaporador. O equipamento é mostrado na Figura 2.9. Foram realizadas análises energéticas e 

exergéticas para o equipamento e foi comprovado que a bomba de calor, em estudo, possui 

perfeitas condições para secagem de alimentos. 

 
Figura 2.9: Bomba de calor (Luiz, 2007) 
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2.6.2 – Sistema de Bomba de Calor de Secagem com Fonte Geotérmica 

 

Colak e Hepbasli (2005) estudaram a bomba de calor com fonte geotérmica que tem 

como fonte de calor utilizada a terra. 

 

 

 
Figura 2.10: Esquema de bomba de calor com fonte geotérmica 

  

Este sistema consiste principalmente de três subsistemas:  

– solo como trocador,  

– sistema de bomba de calor e  

– câmara de secagem. 

Os componentes principais do sistema de bomba de calor são: um evaporador, um 

condensador, um compressor e uma válvula de expansão. Neste sistema, o calor é extraído do 

solo pelo trocador de calor, onde uma solução anticongelante de água é circulado. O calor é 

transferido para o refrigerante no evaporador e o calor é fornecido para a câmara de secagem 

(COLAK, 2005). 

 

2.6.3 – Sistema de Bomba de Calor Química de Secagem  

 

As bombas de calor químicas são propostas como uma das tecnologias potencialmente 

revelantes para a utilização de energia eficaz na secagem, pois a mesma pode armazenar a 

energia térmica tal como o calor perdido no secador, energia solar, energia geotérmica, entre 

outros, na forma de energia química por meio de uma reação endotérmica em um reator 
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devidamente projetado, como pode ser visto em Ogura et al. (2002). A Figura 2.11 mostra o 

esquema do sistema. 

 

 

Figura 2.11: Esquema de um sistema de uma bomba de calor química 
 

2.6.4 – Sistema de Bomba de Calor de Secagem Híbrida 

 

 Algumas bombas de calor híbridas incluem fontes híbridas, como a solar, microondas, 

infravermelho ou energia elétrica. Os primeiros estudos sobre a combinação de bombas de 

calor de secagem por microondas foram propostos por Lawton (1978). 

 

 

Figura 2.12: Esquema do sistema solar assistida por bomba de calor e aquecedor de água 
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Hawlader et al. (2008) descobriram que o evaporador coletor teve o desempenho melhor 

do que o coletor de ar em um sistema solar de secagem assistida por bomba de calor. 

Hawlader et al. (2006) estudaram secagem em um secador de bomba de calor sob 

condição inerte (N e CO2), com atmosfera moficada por esses gases. 

 

 

 

Figura 2.13: Esquema do sistema assistida por bomba de calor com atmosfera modificada 

 

Embora os secadores de bandejas seja o mais comumente usado juntamente com a 

bomba de calor outros tipos de secadores também são usados, entre eles o leito fluidizado ou 

rotativos.  

 

2.6.5 – Sistema de Bomba de Calor – Secador de Lote 

 

 Sistemas de bomba de calor de secagem são mais adequados para secagem em 

batelada do que contínua, porque os sistemas em lote permite a recirculação total, com uma 

taxa muito baixa de ar, dando origem a alta eficiência térmica (Perera e Rahman, 1997). Na 

Figura 2.14 mostra o diagrama esquemático do secador desumidificador bomba de calor, 

descrito em Rahman et al. (1998), onde 1 – estrutura do equipamento; 2 – umidificador; 3 – 

respiradouro para superaquecimento; 4 – condensador externo; 5 – calor desumidificado da 

bomba; 6 – condensado; 7 – bandeja de produtos; 8 – ventilador de circulação de ar primário e 

9 – distribuição de ar. 
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Figura 2.14: Esquema do secador desumidificador de bomba de calor 

  

 Rahman et al. (1998) usou este sistema para medir e modelar a isoterma de dessorção 

e a cinética de secagem de ervilhas. 

 

2.6.6 – Sistema de Bomba de Calor – Secador de Esteira 

  

 A secagem contínua mostra resultados promissores sobre a secagem em lotes e pode 

ser uma opção para secagem de culturas especiais. Poucos estudos foram feitos sobre a bomba 

de calor assistida por secadores de leito contínuo em comparação aos secadores de bomba de 

calor de lote (Adapa e Schoenau, 2005). 

Jolly et al. (1991) desenvolveram um modelo para funcionamento contínuo de uma 

bomba de calor de secagem que prevê as condições do ar no secador, a taxa de transferência de 

calor rejeitada no condensador, evaporador e sistema externo, o COP e a eficiência máxima 

alcançada.  

2.6.7 – Sistema de Bomba de Calor – Secador de Leito Fluidizado 

 

A secagem de leito fluidizado tem sido aplicado para secagem de sólidos granulares de 

alimentos, cerâmica, farmacêutica e agricultura (CHUA et al., 2003).  Este tipo de secagem 

pode ser simples e combinado com um sistema de bomba de calor (CLAUSSEN, 2007). 

A Figura 2.15 mostra o esquema desse tipo de secador. 
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Figura 2.15: Esquema de um secador de Bomba de Calor – Secador de Leito Fluidizado  
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CAPÍTULO III 
 
 

 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

 
 
 
 

 Neste capítulo serão abordados aspectos relacionados à modelagem e simulação dos 

dados obtidos experimentalmente para o processo de secagem, juntamente com as hipóteses 

adotadas. Serão apresentadas as equações governantes, para o problema de transferência de 

calor e massa. 

Metodologia e Discretização Temporal e Espacial para o Produto 

 

A secagem é uma das mais antigas e usuais operações unitárias encontradas nos mais 

diversos processos usados em indústrias agrícolas, cerâmicas, químicas e alimentícias. É 

também uma das operações mais complexas e menos entendida, devido à dificuldade e 

deficiência da descrição matemática dos fenômenos envolvidos de transferência simultânea de 

calor, massa e quantidade de movimento no produto (MENON e MUJUMDAR, 1987 apud 

BROD, 2003).  

O processo de secagem é bem mais complexo do que se pensa, porque os produtos 

biológicos não se comportam como substâncias inertes, mas sim como organismos vivos, aonde 

as transformações físicas, químicas e biológicas vão ocorrendo tanto durante, como após o 

processo de secagem. 

 As leis utilizadas para explicar mudanças em produtos inertes, geralmente falham 

quando aplicadas a produtos biológicos, devido à falta de uniformidade do produto em relação 

ao formato, tamanho, composição física, química e microbiológica, o tamanho, entre outros 

fatores. Até o momento, ainda se faz necessário algumas considerações ou hipóteses para poder 

observar o fenômeno principalmente quanto à difusão de massa dentro do produto. 

A simulação matemática é uma poderosa ferramenta para se trabalhar com grande 

quantidade de variáveis. Com dados experimentais obtidos em laboratório, para cada variável 

envolvida no processo é realizado o equacionamento das mesmas, sendo possível analisar 
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através das simulações várias alternativas para o modelo e a operação de secagem a ser 

utilizada.  

Um vasto número de estudos tem sido conduzido para analisar o processo de secagem. 

Uns consideram as condições externas do ar, tais como: temperatura, umidade relativa e 

velocidade, relacionadas à taxa de secagem do produto, enquanto outros consideram as 

condições internas ao produto com ênfase aos mecanismos de movimento de umidade e seus 

efeitos sobre o mesmo.  

Além das variáveis, é necessário entender como ocorre à secagem, envolvendo-as, as 

transferências de calor e massa, os tipos de secadores, os tipos de processos, os fluxos de 

produto e ar, as possíveis fontes de energia, entre outras.  

No desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos utilizados para a secagem, é 

de fundamental importância a simulação e a obtenção de informações teóricas a respeito do 

comportamento de cada produto durante a remoção de água. Para a simulação, cujo princípio se 

fundamenta na secagem do produto, utiliza-se um modelo matemático que representa, 

satisfatoriamente, sua perda de água durante o período de secagem (BERBERT et al., 1995). 

A modelagem ou descrição matemática da evolução do teor de umidade no alimento, 

por outro lado, é requerida para o projeto e simulação da operação de secagem, assim como 

para determinar propriedades físicas ou de engenharia. O modelo matemático é, sem dúvida, a 

forma mais versátil e barata que um engenheiro pode usar, uma vez que diferentes variações 

nas características e entradas de um sistema podem ser analisadas sem nada ser construído 

(SANTO et al., 2001). 

A secagem convectiva de produtos agrícolas também tem sido estudada através de 

modelos detalhados, com soluções analíticas ou numéricas, que levam as seguintes 

considerações: o fenômeno acoplado de transferência de umidade dentro do produto (difusão) e 

na sua superfície (convecção). Tais efeitos são incluídos nos modelos com a finalidade de 

melhorar a representação física do processo e permitir melhor exatidão nos coeficientes 

calculados, como os coeficientes de difusão. Vários trabalhos incorporam os fenômenos 

acoplados de transporte de calor e massa, numa abordagem concentrada (LIMA et al., 2003). 

Neste trabalho, desenvolveu-se um código computacional unidimensional das equações 

governantes da secagem, para a transferência de calor, a Lei de Fourier e para a transferência de 

massa, a Lei de Fick. A aplicação da técnica de discretização pelo método dos volumes finitos 

permite escrever equações diferenciais que exprimem relações de transferência de calor e 
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massa. A interpretação física direta resultante da aplicação do método de volumes finitos, bem 

como, a possibilidade de aplicá-lo diretamente sobre as malhas são as vantagens de se usar. 

O modelo desenvolvido incorpora mecanismos de transferência de calor e massa no 

interior do produto e em sua superfície durante a secagem. Devido à complexidade das 

equações para descrever o modelo matemático, foram consideradas as seguintes hipóteses 

simplificadoras para facilitar a simulação numérica:  

1. A geometria do produto é considerada como uma placa plana finita de espessura L;  

2. Não ocorre geração de massa no interior do produto durante o processo; 

3. Material composto unicamente de água na fase líquida e matéria sólida;  

4. As propriedades termo-físicas constantes para cada produto;  

5. Dilatação do produto devido à elevação de temperatura durante a secagem desprezível; 

6. Sem encolhimento;  

7. Transferência de calor e massa unidirecional;  

8. Não ocorre reação química, físico-química ou bioquímica durante o processo de secagem; 

9. Distribuição uniforme de ar através do secador;  

10. Produto homogêneo. 

Considera-se uma placa plana finita de espessura L, sujeita transferência de energia, na 

forma de calor, onde o calor é transferido para a superfície e da superfície para o interior do 

meio, sendo realizado por duas formas: convecção do ar para a superfície, ou seja, troca de 

calor na superfície, e condução internamente. A resistência para a superfície e da superfície é 

representada pelo coeficiente de calor e a resistência à condução de calor para o interior do 

meio é representada pela condutividade térmica do produto.  

Como mostra a Figura 3.1. 

 
 
 

Figura 3.1: Mecanismos de transferência de calor e massa que ocorre no produto durante a 
secagem de alimentos 
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3.1 – SOLUÇÃO NUMÉRICA  

 

As equações diferenciais estão sujeitas às condições iniciais e de contorno e foram 

discretizadas conforme o método dos volumes finitos descrito por Maliska (2004). As equações 

para cada volume de controle são obtidas de forma que a conservação da propriedade seja 

assegurada no volume de controle. A forma de se obter equações aproximadas no método dos 

volumes finitos é integrar as equações, em sua forma conservativa, no espaço e no tempo. Na 

integração das equações, serão adotadas as seguintes hipóteses simplificadoras:   

 Para a aplicação da técnica dos volumes finitos, a fatia considerada é particionada em 

vários volumes de controle, considerados para a integração da equação de transferência de calor 

e massa, como mostra a Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Volumes de controle para integração da equação de transferência de calor e massa 

 

3.2 – BALANÇO DE MASSA  

 

Para descrever o processo de secagem de produtos biológicos, a teoria de migração de 

água por difusão apóia-se exclusivamente sobre a lei de Fick, expressa em termos do gradiente 

de umidade, que enfoca principalmente o estudo dos efeitos globais do fenômeno interno, não 

descrevendo os possíveis mecanismos de migração. A difusão baseada na segunda Lei de Fick, 

que expressa que o fluxo de massa por unidade de área é proporcional ao gradiente de 

concentração de água (ROMERO-PEÑA & KIECKBUSCH, 2003). 

A teoria da difusão líquida tem sido amplamente empregada na área de secagem, 

embora existam algumas suposições a serem consideradas para sua aplicação, como: redução 

do volume desprezada, não existência do efeito de capilaridade, equilíbrio térmico instantâneo 
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com o ar, entre outros. Essa lei utiliza a difusividade mássica para representar a velocidade com 

que a água se difunde do interior do material até a superfície (OLIVEIRA et al., 2006). 

O coeficiente de difusão de massa é uma propriedade térmica que engloba os efeitos de 

todos os fenômenos que podem intervir sobre a migração da água e seu valor é sempre obtido 

pelo ajuste de valores experimentais. Pode-se entender a difusividade como a facilidade com 

que a água é removida do material. Como a difusividade varia conforme mudam as condições 

de secagem (temperatura e velocidade do ar), ela não é intrínseca ao material.  

Neste trabalho é utilizado um modelo matemático unidimensional numérico para 

simular a cinética de secagem em fatia de tomate. Na formulação numérica, o método dos 

volumes finitos é utilizado para discretizar à equação de difusão, considerando o fenômeno sem 

encolhimento, usando a condição de fronteira convectiva e o coeficiente de difusão constante. 

O modelo prediz a transferência interna de umidade na fatia de tomate, bem como o seu teor de 

umidade médio ao longo do processo. O modelo adotado permite prever a evolução da umidade 

no interior do tomate submetida ao processo de secagem. Os valores preditos pelo modelo são 

comparados com os resultados experimentais tanto desse trabalho como os da literatura, a fim 

de validar o código computacional desenvolvido. 

Segundo pode ser visto em Incropera e Dewitt (2002), a equação de transferência não-

estacionária de massa para difusão de umidade em um material homogêneo é expressa como: 

Balanço de Massa na fatia 
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 A condição inicial considera o teor de água inicialmente uniforme: 

 

( ) 0),(0, XtlxlX ==                                                            (3.2) 

 

 A equação (3.1) é utilizada para a obtenção da equação discretizada, através da 

realização de uma integração espacial e temporal sobre os diversos volumes.  
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Realizando a integração da equação (3.3), para os volumes internos, obtêm-se: 
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 Utilizando-se a interpolação linear para avaliação das propriedades no volume de 

controle, a equação pode ser escrita da seguinte forma:  
 

BxAxAxA wweePP ++=                 (3.5) 

 

Onde os coeficientes para as equações são representados para os volumes internos. Os 

volumes de fronteira são dados de acordo com as condições de contorno, obtendo: 
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O processo de aplicação das condições de contorno é extremamente dependente da 

localização das variáveis. As propriedades presentes nas condições de contorno são medidas 

experimentalmente ou obtidas na literatura.  

 Para a base da fatia, foi aplicada a condição de contorno nula, dado por: 
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Para a superfície da fatia, foi aplicada a seguinte condição de contorno: 
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 Após fazer o mesmo procedimento para a equação (3.1), tem-se: 
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 A condição de contorno de superfície leva em conta a transferência de massa por 

difusão para a superfície e convecção a partir da superfície, onde se tem que o fluxo de difusão 

de água na superfície dos alimentos é igual à transferência de massa por convecção na 

superfície de contato dos alimentos. 

Segundo visto em Santos et al. (2010), na equação (3.15), a razão de umidade do ar à 

superfície (Ys) é função da atividade de água na superfície, conforme a equação abaixo: 
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O teor de umidade de equilíbrio na superfície, Xe, é tratado por vários autores como 

zero para simplificar a solução matemática. Na realidade, é uma função da umidade relativa do 

ar e da temperatura (KIRANOUDIS et al., 1997). Uma das equações mais populares para a 

obtenção do teor de umidade de equilíbrio é a correlação de GAB (Gugghenheim, Anderson e 

de Boer) que permite um melhor ajuste para atividade de água até 0,9. A equação pode ser 

escrita como: 
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Onde Xm é o conteúdo de umidade de monocamada, enquanto C e K são relacionadas 

com as interações energéticas entre as moléculas da monocamada e as subseqüentes, num dado 

sítio de sorção e estão relacionadas com a temperatura de secagem. 

Reorganizando a equação (3.21), obtém-se a atividade de água em equilíbrio na 

superfície para se ter um passo inicial: 
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Onde ∆HC e ∆HK são funções que descrevem o calor de sorção de água e o calor de 

condensação do vapor de água, respectivamente. C0, ∆HC, K0, ∆HK são constantes conhecidas 

para um dado material e Rg denota a constante universal dos gases perfeitos se ∆HC e ∆HK são 

dados em J/mol. 

 

3.3 – BALANÇO DE ENERGIA  

 

O modelo matemático que descreve o processo experimental de transferência de calor 

condutiva no interior do alimento se baseia na Lei de Fourier. Considerando a secagem como 

um processo adiabático, pode-se dizer que a energia, sob a forma de calor que entra na massa 

do produto é igual à energia, sob a forma de calor que sai no ar de exaustão. Este pode ser 

representada através da equação (3.25). 

 



93
 

Balanço de Energia 

 









∂

∂

∂

∂
=

∂

∂

Y

T
K

Yt

T
Cpp ...ρ             (3.25) 

 

 A condição inicial é dada por: 
 

( ) 0),(0, TtlTlT ==                                                        (3.26) 
 

 A equação (3.25) é utilizada para a obtenção da equação discretizada, através da 

realização de uma integração espacial e temporal sobre os diversos volumes.  
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 Realizando a integração da equação (3.27), obtêm-se para os volumes internos: 
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Utilizando-se interpolação linear, para avaliação das propriedades nas interfaces, pode 

ser escrita da seguinte forma:  
 

BxAxAxA wweePP ++=             (3.29) 

 

Onde os coeficientes para as equações são representados para os volumes internos. Os 

volumes de fronteira são dados de acordo com as condições de contorno. 

 Para os volumes centrais, tem-se: 
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O fator de proporcionalidade K (condutividade térmica) é uma propriedade de cada 

material e vem exprimir à maior ou menor facilidade que o material apresenta à condução de 

calor. 

 Para a transferência de calor na base da fatia, foi aplicada a condição de contorno nula, 

dado por: 
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Para a superfície da fatia, foi aplicada a seguinte condição: 
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 Obtêm-se: 
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3.4 – PROCEDIMENTO ITERATIVO  
 

O sistema linear formado foi desenvolvido pelo algoritmo de Thomas ou TDMA 

“TriDiagonal Matrix Algorithm” (MALISKA, 2004), para cada instante de tempo. As equações 

são resolvidas uma de cada vez, segundo procedimento interativo. Devido ao acoplamento 
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entre as variáveis, várias iterações são necessárias a cada intervalo de tempo e só após a 

convergência, o tempo será avançado. 
 

Critério de convergência utilizado  
 

O critério de convergência a ser empregado para interromper as iterações, em cada 

passo de tempo, é dado pela equação (3.44): 
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Onde minmax xx −  representa à máxima e mínima variação do teor de umidade na 

n ésima iteração. Quando esta condição não for verificada, deverá ser requerida uma nova 

iteração. O processo continua até que esta convergência seja satisfeita para todos os volumes. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

APARATO EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOS 
 
 
 
 Este capítulo apresentará a descrição dos experimentos realizados, sendo mostrado 

todo o aparato experimental com os respectivos procedimentos. 

 

4.1 – MATÉRIA-PRIMA 

 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados tomates pertencentes à variedade Pêra, 

adquiridos no mercado local de João Pessoa, sendo esta disponibilizada o ano todo. Eles foram 

selecionados um a um, buscando-se uniformidade em coloração, ausência de danos físicos, 

uniformidade, tamanho, textura firme e grau de maturação uniforme. Não foram utilizados 

tomates que apresentavam injúrias físicas e manchas.  

Inicialmente, os tomates selecionados foram submetidos a procedimentos de limpeza e 

sanitização superficial. Os tomates antes da secagem são descascados, por meio de imersão em 

água fervente com posterior choque térmico para evitar a cocção. As amostras foram cortadas 

em fatias, sendo o experimento realizado em triplicata. Em seguida, foram removidas as 

sementes e suas porções internas. 

 

4.2 – CINÉTICA DE SECAGEM PARA TOMATE 

 

Os experimentos foram realizados em três equipamentos distintos: 

 Secador resistivo do Laboratório de Operações Unitárias (LOU); 

 Secador resistivo acoplado a bomba de calor com acionamento independente (LES); 

 Bomba de calor. 
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4.2.1 - Secador Resistivo do Laboratório de Operações Unitárias – LOU 

 

Um dos equipamentos resistivos utilizado para secagem de tomate foi construído no 

Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Federal da Paraíba. Este secador opera 

com circulação forçada de ar e de forma descontínua. 

 O secador é composto de dois componentes: uma câmara de secagem e uma unidade de 

alimentação de ar quente, composta de resistências elétricas. As resistências elétricas estão 

localizados na parte inferior do secador e aquecem o ar de secagem. O sistema de circulação de 

ar foi realizado com um ventilador com vazão regulável.  

A Figura 4.1 mostra o secador utilizado para a secagem das amostras de tomate 

realizadas no Laboratório de Operações Unitárias.  

 

 

Figura 4.1: Secador resistivo do LOU utilizado no experimento 
 

 

O secador opera com fluxo de ar na vertical e vazão de ar médio fixo, porém a amostra 

é colocada na vertical para manter o fluxo de ar paralelo ao produto. A secagem foi realizada 

nas temperaturas do ar de 40, 50 e 60ºC, para velocidade do ar de secagem de 2,5 m/s. As 

condições do ar foram determinadas utilizando-se de um anemômetro e um termohigrômetro. 

Uma visão esquemática do Secador resistivo é mostrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Esquema do secador de bandejas (FIOREZE, 2004) 
 

Neste esquema tem-se os seguintes componentes: (1) ventilador centrífugo de 1HP, este 

tem a função de insuflar o ar ambiente; (2) válvula, permite o controle do fluxo de ar; (3) 

resistências elétricas usadas para o aquecimento do ar, onde esse conjunto é formado por duas 

resistências de 1.000W, três de 500W e uma de 150W; (4) câmara, local usado para as 

medições de temperatura, velocidade e umidade do ar quente que flui pelas bandejas; (5) 

bandeja maior, usada para suportar as bandejas menores; (6) bandejas menores, utilizadas para 

colocar as amostras (7) saída do ar de secagem para o ar ambiente.  

O secador foi executado inativo por cerca de 0,5 h para atingir um estado estável em 

relação à pré-montagem experimental das condições de secagem antes de cada secagem.  

Após a pesagem inicial das amostras foram distribuídas uniformemente nas bandejas. 

Para o acompanhamento da perda da umidade, durante os testes de secagem, foram realizadas 

pesagens do produto individualmente em um intervalo de 15 minutos na primeira hora de 

secagem e a cada 30 minutos até que seja atingido o peso constante.  

Durante o experimento, a pesagem foi realizada em balança semi-analítica da marca 

MARTE, com capacidade máxima de 500g e exatidão 0,01g. A amostra foi então levada à 

estufa na temperatura de 105ºC para determinação da massa seca do produto. A estufa utilizada 

foi da marca LUFERCO, modelo 41181, que opera nas temperaturas entre 50 e 260ºC.  
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4.2.2 – Secador Resistivo Acoplado a Bomba de Calor e Bomba de Calor para 

Secagem de Tomate – LES 

 

O equipamento em estudo foi construído e modificado no Laboratório de Energia 

Solar da Universidade Federal da Paraíba. A bomba de calor em estudo foi modificada para a 

introdução de resistência elétrica para se realizar um comparativo entre este e a bomba de calor. 

O acionamento das resistências é independente da bomba de calor, sendo apenas o ventilador 

utilizado para o estudo de secagem por resistências.  

Para a configuração de bomba de calor, conta com um compressor inserido ao 

compartimento onde se localizam os trocadores de calor, aproveitando o calor rejeitado pela 

carcaça do compressor para aquecer o ar de processo. A Figura 4.3 mostra como ocorre o 

estudo para o sistema tanto para o ar, como para o ciclo de refrigeração para a bomba de calor 

em estudo. Na revisão bibliográfica executada, todos os trabalhos encontrados referem-se à 

colocação do compressor na parte externa, sendo o calor rejeitado pela carcaça dissipado para o 

meio ambiente. 

Tomou-se como referência os números para o ar e as letras para o ciclo de 

refrigeração. 

 

Figura 4.3: Ilustração esquemática de sistema de secagem de bomba de calor em estudo 

 

O equipamento é composto de duas partes: uma, a bomba de calor por compressão de 

vapor, do tipo ar-ar que funciona de maneira similar ao refrigerador doméstico, e a outra, a uma 

tubulação que funciona como câmara de secagem onde ocorre o processo de secagem do 
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produto no final da tubulação. A Figura 4.4, mostra os dois equipamentos: bomba de calor e 

resistivo do LES. 

 

 

Figura 4.4: Sistema de bomba de calor com resistências elétricas acopladas 
 

 

O sistema pode trabalhar segundo duas configurações: fechado, com o ar processado 

sendo recirculado para o sistema ou aberto, com o ar processado sendo devolvido para o 

ambiente depois de passar pela câmara de secagem. A configuração em estudo corresponde ao 

sistema aberto, sendo que o ar atmosférico após ser processado é devolvido ao ambiente após 

passar pela câmara de secagem. 

A bomba de calor foi utilizada inativa por cerca de 1,5 horas para atingir um estado 

estável em relação à pré-montagem experimental das condições antes de cada secagem. Foram 

estudadas fatias de tomate sem pele, sem sementes e sem tegumentos. As pesagens foram 

realizadas na primeira hora a cada 15 minutos e posteriormente de 30 em 30 minutos até peso 

constante. O mesmo procedimento foi utilizado para o secador resistivo. 

A amostra foi então levada à estufa na temperatura de 105ºC para determinação da 

massa seca do produto.  
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Após o estudo da cinética de secagem utilizou-se os dados experimentais para se 

verificar o ajuste aos modelos matemáticos na literatura, aplicando o método dos mínimos 

quadrados, que se encontra no apêndice A. 

4.3 – ISOTERMAS DE SORÇÃO PARA TOMATE 

 

Para o estudo da isoterma de sorção, as amostras foram cortadas no formato de placa 

plana e distribuídas em potes herméticos. As amostras cortadas tinham em torno de 0,003Kg, 

sendo pesadas em balança semi-analítica. 

A escolha do produto foi baseada no seu tamanho e no seu estado de maturação, sendo 

escolhidas aquelas que possuam coloração vermelha uniforme e textura firme. Os tomates que 

apresentaram qualquer modificação quanto ao formato e coloração não foram utilizados.  

Um método gravimétrico estático foi utilizada para a determinação das isotermas de 

sorção nas temperaturas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90ºC. Os sais foram dissolvidos em água 

destilada na temperatura ambiente e uma solução salina saturada foi obtida quando a fase 

líquida estava em equilíbrio com os cristais de sal.  

Sete soluções salinas saturadas foram preparadas correspondente ao valor de umidade 

relativa desejada, mostrados na Tabela 4.1, de acordo com Greenspan (1977). Estas soluções 

foram preparadas e colocadas em recipientes de vidros hermeticamente fechados e mantidos em 

uma estufa regulada na temperatura desejada.  

 

Tabela 4.1: Valores de atividade de água relacionados às soluções salinas saturadas nas 

temperaturas de 40, 50, 60, 70, 60 e 90ºC 

 
 ATIVIDADE DE ÁGUA 

SAL 40ºC 50ºC 60ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC 

LiCl 0,1121 0,1110 0,1095 0,1075 0,1051 0,1023 

KF 0,2268 0,2080 0,2077 0,2174 0,2285 0,2327 

MgCl 0,3160 0,3054 0,2926 0,2777 0,2605 0,2412 

NaBr 0,5317 0,5093 0,4960 0,4970 0,5143 0,5363 

KI 0,6609 0,6449 0,6311 0,6193 0,6097 0,6021 

NaNO3 0,7100 0,6904 0,6735 0,6604 0,6522 0,6500 

NaCl 0,7468 0,7443 0,7450 0,7506 0,7629 0,7771 

KCl 0,8232 0,8120 0,8025 0,7949 0,7890 0,7850 
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Nos experimentos foram utilizados vinte e um frascos de vidro hermeticamente 

fechados para cada temperatura estudada. Acondicionaram-se os frascos apenas com a solução 

salina em estufa, nas temperaturas em estudo por 24 horas. Confirmada a saturação das 

soluções, retirou-se os frascos de vidro da estufa para receberem as amostras de tomate, o qual 

foi fechado e colocado na estufa na temperatura pré-estabelecida. 

As amostras foram colocadas em cestos nos potes herméticos, conforme a Figura 4.5 

com as respectivas soluções salinas, sem contato entre a amostra e a solução salina, para cada 

valor de umidade relativa desejada. Os potes foram colocados em estufa nas temperaturas de 

40, 50, 60, 70, 80 e 90ºC. A estufa utilizada é da marca Solab, modelo SL 100/180 - Estufa de 

Secagem e esterilização com temperatura de operação de 5ºC a 200ºC graus. 

As amostras foram pesadas em balança analítica, modelo Bel Marx 4100. Máximo de 

4100g e mínimo de 200mg. 

 Para o estudo da isoterma de sorção foram utilizados potes herméticos, estufa, balança 

e suporte para pesagens das amostras, as quais são apresentadas na Figura 4.5 e 4.6. 

 

Figura 4.5: Estufa com os potes herméticos 
 

        

Figura 4.6: Balança analítica com suporte 
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Os tomates foram submetidos a imersão de solução de metabissulfito de sódio a 

200ppm para evitar a proliferação de fungos o que prejudicaria a continuidade do processo de 

isoterma de sorção. Logo após as amostras, foram colocados em recipientes contendo papel 

absorvente para retirar o excesso de solução de metabissulfito de sódio. Em seguida, as mesmas 

foram colocadas nas cestas acopladas aos potes hermeticamente fechados para dar início ao 

experimento. 

Em intervalos de 24 horas era realizada a pesagem da amostra, procedimento este 

repetido até a obtenção de leituras sucessivas constantes. Atingindo o equilíbrio, determinaram-

se as umidades das amostras (Xeq) para cada sal em triplicata, usando-se o método em estufa a 

105ºC, por 24 horas para cada obtenção de amostra seca. Com estes resultados, obtiveram-se 

pontos experimentais das isotermas de sorção, Xeq em função de Aw, em cada uma das 

temperaturas testadas. 

O teor de umidade de equilíbrio em base seca, será calculado, com base na diferença 

entre a massa da amostra no equilíbrio e a massa seca: 
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Onde  

Xeq (b.s.) = umidade de equilíbrio (g/g) 

Mequilíbrio  = massa de equilíbrio (g) 

Mseca      = massa seca (g) 

 

Os valores de atividade de água, encontrados em Greenspan (1977), mostrado na 

Tabela 4.1, foram correlacionadas com as umidades de equilíbrio encontradas 

experimentalmente. Com a finalidade de se encontrar os coeficientes das equações citadas, os 

dados experimentais foram submetidos ao método dos mínimos quadrados. O critério utilizado 

para avaliar qual o melhor ajuste obtido foi o coeficiente de correlação e o módulo do erro 

relativo médio.  
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4.4 – DETERMINAÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE MASSA 
 

 

A Difusividade Efetiva de Massa (Def) e o Coeficiente convectivo de transferência de 

massa (hm) estão baseados na Segunda Lei de Fick e na Lei de Resfriamento de Newton, 

respectivamente.   

Para este trabalho foram realizadas análises experimentais com uma variável 

independentes: a temperatura e como variáveis dependentes têm-se a difusividade efetiva e o 

coeficiente de transferência de massa por convecção.   

As equações resultantes dos modelos matemáticos foram resolvidas numericamente e 

com o método dos mínimos quadrados foram identificados à Difusividade Efetiva e o 

Coeficiente Convectivo de Transferência de Massa ao longo do processo.  

Para a identificação do coeficiente de difusão de massa do processo de secagem, 

utilizou-se as Equações (1.2), (1.4), (1.5) e (1.6) descrita no item 1.7.1.1.1 e para o coeficiente 

convectivo de transferência de massa, utilizou-se a Equação (1.8) descrito no item 1.7.1.1.2. 

Para a obteção das isotermas de sorção desta pesquisa foi utilizada as Equações 

descritas no item 1.8.3: como segue: (1.11), (1.12), (1.13), (1.14), (1.15), (1.16), (1.18), (1.19), 

(1.20), (1.21). 
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CAPÍTULO V 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais desta pesquisa em 

diferentes temperaturas para o estudo da cinética de secagem e isoterma de sorção e os 

resultados preditos pelos modelos matemáticos construídos para estes e do código 

computacional construído. 

5.1 – CINÉTICA DE SECAGEM 

 

 A cinética de secagem está ligada a mudanças de umidade ao longo do tempo que 

ocorrem no produto durante a secagem, permitindo conhecer o comportamento da quantidade 

de água evaporada e o tempo de secagem. 

 

5.1.1 – Condições Operacionais de Secagem 

 

 Foram realizados ensaios de secagem de fatias de tomate in natura, sem pele e sem 

tegumentos, usando três equipamentos: um secador resistivo do Laboratório de Operações 

Unitárias, um secador resistivo acoplado a bomba de calor do Laboratório de Energia Solar e 

um secador com bomba de calor, todos eles sendo utilizados em sistema aberto, ou seja, com 

aquisição do ar do meio ambiente e devolução para o mesmo, após passar pelo processo de 

secagem.  

 Os ensaios foram realizados nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC, pois temperaturas 

acima de 65ºC poderão formar uma camada rígida impedindo a saída da água do produto. A 

velocidade do ar no processo em estudo foi de 2,5m/s, para os secadores resistivos e para a 

bomba de calor, só foi possível realizar os experimentos na temperatura de 55ºC e na 

velocidade de 5,7m/s, devido às limitações do próprio equipamento.  
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Os dois secadores convectivos resistivos foram ajustados para as mesmas condições 

operacionais, com equivalência nas pesagens e condições ambientais. Foram utilizados para os 

três equipamentos 0,003kg de amostra de tomate in natura, sem pele, sem sementes e  

tegumentos. Buscou-se na seleção dos tomates, uma homogeneidade em relação ao grau de 

maturação das mesmas. O conteúdo de umidade do tomate usado nos ensaios foi de 95 a 97%, 

o que concorda com 97% usado em Kiranoudis et al. (1993) e 95% em Azoubel (1999). As 

diferenças podem ser atribuídas à variação entre os cultivares de tomate. 

Inicialmente foram realizados ensaios em tomates in natura, com e sem pele e em 

diversos formatos geométricos para se estudar a influência que estes provocavam na cinética de 

secagem. Os estudos realizados com tomates com pele demonstraram a formação de bolsões de 

ar entre a pele e a polpa. As formas geométricas realizadas para a secagem de tomates com e 

sem pele foram: fatiadas em rodelas, metades, quartos e oitavos, mas para o objetivo do estudo 

foram utilizadas fatias em formato placa plana para que ocorresse o estudo teórico 

computacional em paralelo. 

Abaixo serão apresentados e discutidos os resultados de cada equipamento e a 

comparação dos dois secadores resistivos. 

5.1.2 – Secador Resistivo Acoplado a Bomba de Calor do Laboratório de Energia 

Solar (LES) 

 

O secador resistivo acoplado a bomba de calor é mostrado na Figura 4.4. O fluxo de ar 

de processo nesse equipamento é paralelo ao produto.  As amostras são colocadas em um 

suporte no final da tubulação do equipamento para a facilidade de pesagem ao longo do 

processo, tanto na secagem por resistências, como com a atuação da bomba de calor. 

A Figura 5.1 ilustra a cinética de secagem, mostrando a perda de peso ao longo do 

tempo para a secagem realizada no secador resistivo do LES, para as temperaturas de 40, 50 e 

60ºC. Conforme pode ser verificado, o aumento da temperatura de atuação exerce efeito 

importante na cinética de secagem.  

A perda de umidade ocorre com maior intensidade na temperatura mais elevada, 

reduzindo assim o tempo de secagem. Para as temperaturas de 40, 50 e 60ºC, ocorreu 

constância da umidade de equilíbrio entre o produto e o ar no tempo de secagem de 390, 270 e 

180 minutos, respectivamente. 
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Observou-se uma rápida perda de água no início da curva de secagem pela rápida 

evaporação e intenso transporte de água livre contida na superfície do tomate. 

Baravaraj et al. (2008) também verificaram tal fato.  

 

 
Figura 5.1: Cinética de secagem de fatias de tomate nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC 

realizadas no secador resistivo do LES 

 

Pode-se observar a perda de peso até 100 minutos ocorre continuamente, representando 

a remoção contínua da água livre no material, sendo reposta pela quantidade de água advinda 

do produto para a superfície. Após esse período a taxa de secagem ocorre mais lentamente 

demonstrando a dificuldade de se retirar água do produto até a constância na curva do gráfico 

onde ocorre o equilíbrio entre o produto e o ar em estudo. 

A Figura 5.2 apresenta o adimensional em função do tempo de secagem para as 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC.  

 

 
Figura 5.2: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem de fatias de tomate nas 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC realizadas no secador resistivo do LES 
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Conforme pode-se verificar na Figura 5.2, as curvas de adimensionalização representam 

o comportamento observado na maioria dos ensaios, mostrando a evolução da secagem ao 

longo do tempo. Verifica-se que há uma tendência ao equilíbrio dinâmico de umidade. De 

maneira geral, pode-se notar que quanto maior a temperatura de processo mais acentuada é a 

curva de secagem, verificando que todas as amostras nas diferentes temperaturas alcançaram o 

mesmo conteúdo de umidade de equilíbrio, mostrando que a de menor temperatura tem o maior 

tempo de processo. 

 

5.1.3 – Secador Resistivo do Laboratório de Operações Unitárias (LOU) 

 

Diferentemente do secador resistivo do LES, este tem o fluxo de ar de operação 

ascendente. As amostras foram colocadas em uma câmara de secagem com as mesmas 

condições do ar que a do LES.  

A Figura 5.3 demonstra a cinética de secagem, mostrando a perda de peso da amostra ao 

longo do tempo. De acordo com o que foi verificado no item anterior, este secador se 

comportou da mesma forma para a cinética. A perda de umidade ocorre com maior intensidade 

na temperatura mais elevada, reduzindo assim o tempo de secagem. Para as temperaturas de 40, 

50 e 60ºC, ocorreu constância da umidade de equilíbrio entre o produto e o ar no mesmo tempo 

que o verificado pelo secador do LES.  

 

 

Figura 5.3: Cinética de secagem de fatias de tomate nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC 

realizadas no secador resistivo do LOU 
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A Figura 5.4 apresenta o adimensional em função do tempo de secagem para as 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC.  

 

Figura 5.4: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem de fatias de tomate nas 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC realizadas no secador resistivo do LOU 

 

De acordo com a Figura 5.4, percebe-se que ocorreram alguns desvios de continuidade 

das curvas de 40 e 50ºC, isto pode ter ocorrido devido utilização das placas utilizadas para 

sustentação da amostra na vertical, no intuito de manter o fluxo de ar paralelo ao produto. 

 Fez-se um comparativo entre os dois equipamentos resistivos e os obtidos na 

literatura. Os resultados de Romero-Peña & Kieckbusch (2003), que trabalhou com oitavos de 

tomate, foram bem representativos para a temperatura de 60ºC para a cinética de secagem do 

LOU, como foram demonstrados na Figura 5.5. Por isso, escolheu-se este resultado para o 

estudo teórico realizado através do código computacional. 

 

Figura 5.5: Comparativo da cinética de secagem de fatias de tomate a temperatura de 60ºC para 

os dois secadores resistivos do LES e do LOU com a literatura 
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Verifica-se a influência da temperatura e do equipamento que se está trabalhando, pois a 

mesma quantidade de amostra e condições operacionais demonstrou uma diferença 

significativa nas curvas de cinética de secagem. Percebe-se então que a curva do LES se 

apresenta mais acentuada, mostrando que na primeira hora houve uma maior evaporação da 

água do produto, para o ar de secagem. 

 Deve-se levar em consideração, a importância desse resultado em relação ao 

comportamento de secagem, sendo representado que a resistência ao transporte de umidade da 

fatia de tomate para o ar operacional deve ser considerada. 

 

5.1.4 – Determinação dos Coeficientes de Transferência de Massa 

  

 O conhecimento dos coeficientes de difusão (Def) e o convectivo de massa (hm) são de 

fundamental importância para o estudo da cinética de secagem do produto. O coeficiente 

difusivo representa a maior ou menor dificuldade do fluido (água) a ser evaporada do produto 

interno para a superfície. E o convectivo está associado à evaporação da superfície para o 

ambiente onde as influências de natureza fluidodinâmica, geométrica e interações moleculares 

são consideradas. 

 

5.1.4.1 – Determinação do Coeficiente de Difusão de Massa 

 

 Os dados experimentais para os dois equipamentos resistivos foram ajustados por 

modelos matemáticos para determinar o coeficiente difusivo de massa usando o método dos 

mínimos quadrados. Entre os modelos analisados tem-se o modelo teórico difusional de Fick, 

que considera a geometria de placa plana infinita e os modelos experimentais de Page, Page 

modificado e Wang Singh. 

 As Tabelas 5.1 e 5.2 mostram os coeficientes de difusão de massa nas temperaturas de 

40, 50 e 60ºC para os dois secadores resistivos, do LES e do LOU, respectivamente, com seus 

coeficientes de correlação e erro relativo médio. 

 

 



111
 

 

Tabela 5.1: Coeficiente de Difusão de Massa de Fatias de Tomate Secos nos Secadores 

Resistivos do LES  

  LES 

Modelos  40 (ºC) 50 (ºC) 60 (ºC) 

Fick D (m2/s) 4,49.10-9 8,58.10-9 1,72.10-8 

R2 0,9134 0,9553 0,9349 

P (%) 40,08 12,00 30,95 

Page D (m
2/s) 4,64.10-10 3,15.10-9 5,04.10-9 

R2 0,9988 0,9969 0,9974 

P (%) 6,1 8,40 9,80 

Page Modificado D (m2/s) 2,40.10-10 3,36.10-9 7,44.10-9 

R2 0,9940 0,9898 0,9939 

P (%) 17,8 12,20 23,40 

Wang Singh D (m2/s) 6,85.10-10 1,22.10-9 1,94.10-9 

R2 0,9978 0,9483 0,9153 

P (%) 9,2 37,30 91,70 

 

Verifica-se que com o aumento da temperatura, os coeficientes de difusão de massa são 

aumentados. Por isso, percebe-se que a temperatura tem forte influência sobre a difusividade 

efetiva de massa. 

Estatisticamente o modelo que melhor representou o secador resistivo do LES foi o 

modelo de Page. Apresentando coeficiente de difusão de massa no valor de 4,64.10-10m2/s para 

a temperatura de 40ºC, 3,15.10-9m2/s para 50ºC e 5,04.10-9m2/s para 60ºC, onde pode-se 

verificar que há o aumento da difusividade aumentando com o aumento da temperatura. 
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Tabela 5.2: Coeficiente de Difusão de Massa de Fatias de Tomate Secos nos Secadores 

Resistivos do LOU  

  LOU 

Modelos  40 (ºC) 50 (ºC) 60 (ºC) 

Fick D (m2/s) 4,54.10-10 5,24.10-9 6,52.10-9 

R2 0,9105 0,8840 0,8690 

P (%) 57,02 29,78 38,36 

Page D (m2/s) 4,29.10-10 4,27.10-9 4,32.10-9 

R2 0,9988 0,9971 0,9963 

P (%) 12,50 5,90 8,20 

Page Modificado D (m2/s) 1,54.10-9 1,86.10-9 2,58.10-9 

R2 0,9928 0,9872 0,9827 

P (%) 29,5 13,06 21,10 

Wang Singh D (m2/s) 6,80.10-9 8,52.10-9 1,03.10-8 

R2 0,9969 0,9980 0,9987 

P (%) 19,3 4,40 2,70 

 

 As imprecisões dos resultados podem ser justificados pela imprecisão na estimativa 

dos coeficientes. Estatisticamente os modelos que melhor representaram o secador resistivo do 

LOU foram os de Page e Wang Singh. Para Page com valores inclusive na mesma casa decimal 

com um mínimo acréscimo desse valor. Para o modelo de Wang Singh variou de 6,8.10-9 a 

1,03.10-8 m2/s. Como o modelo de Page foi representativo para os dois processos de secagem 

utilizou-se este modelo no secador resistivo do LOU para a implementação dessa variável no 

código computacional construído. 

Apesar dos desvios, os coeficientes de difusão de massa são compatíveis com os 

encontrados na literatura. No presente trabalho, as difusividades se encontraram na magnitude 

de 10-10 a 10-8, variando de 2,4.10-10 a 1,72.10-8, como mostram as tabelas 5.1 e 5.2. E 

reportando aos resultados encontrados na literatura em relação a tomate, tem-se: Romero-Peña 

(1999) encontrou 7,997.10-8 m2/s. Doymaz et al. (2007) determinaram a difusividade na faixa 

de 3,91 a 7,53.10-10 m2/s. Giovanelli et al. (2002) estudaram a difusividade efetiva de massa e 

encontraram na faixa de 2,3 a 9,1.10-9 m2/s. Akanbi et al. (2006) encontraram na faixa de 3,72 a 

12,27.10-9 m2/s e Purkayastha et al. (2011) recentemente estudaram a difusividade efetiva de 

massa e encontraram o valor de 0,5453.10-9 m2/s. 
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5.1.4.2 – Determinação do Coeficiente de Transferência de Massa por Convecção 
 

 A determinação do coeficiente de transferência de massa por convecção foi obtida 

através da metodologia de regressão não-linear de posse dos dados experimentais da cinética de 

secagem para as temperaturas de 40, 50 e 60ºC, na forma adimensionalizada, para os dois 

secadores resistivos, através do método dos mínimos quadrados que se encontra em anexo.  

 O coeficiente de transferência de massa por convecção é calculado através da lei de 

resfriamento de Newton, abordado anteriormente. 

 A Tabela 5.3 mostra os coeficientes de transferência de massa por convecção para as 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC para os dois secadores resistivos, com seus respectivos 

coeficientes de correlação e o erro relativo médio.  

 

Tabela 5.3: Coeficiente de transferência de massa por convecção para fatia de tomate realizada 

nos dois equipamentos resistivos 

  LES LOU 

40  hm (m/s) 7,38. 10-2 7,45. 10-2 

R2 0,9940 0,9928 

P(%) 17,8 29,26 

50 hm (m/s) 1,43. 10-1 8,79. 10-2 

R2 0,9898 0,9802 

P(%) 12,15 23,09 

60 hm (m/s) 2,58. 10-1 2,69. 10-1 

R2 0,9939 0,9927 

P(%) 13,40 11,14 

 

Analisando os resultados encontrados, observa-se que para os dois equipamentos 

obtiveram bons ajustes para os dados experimentais, analisando estatisticamente em relação ao 

coeficiente de correlação superiores a 0,98 e erro relativo médio próximo a 10. Para 

implementação no código computacional, foi escolhido como coeficiente de transferência de 

massa por convecção o secador resistivo do LOU, o mesmo que o utilizado para a determinação 

do coeficiente de difusão de massa, na temperatura de 60ºC, conferindo o melhor resultado do 

valor de P, sendo o resultado 2,69. 10-1m/s, mostrado na Tabela 5.3. 

Percebe-se também, que com o aumento da temperatura favorece o processo de 

transferência de massa. Esse resultado representa a cinética de secagem sobre a superfície da 
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fatia de tomate in natura sem pele estudada.  Não foram encontrados na literatura comparativos 

para os coeficientes convectivos de massa. 

 As Figuras 5.6 e 5.7 representam o adimensional em função do tempo de secagem para 

representação do ajuste da curva do modelo do coeficiente de transferência de massa por 

convecção para o LES e LOU, respectivamente, em relação dados experimentais.  

 

Figura 5.6: Ajuste do Modelo Convectivo de Massa no Secador Resistivo do LES com os 

valores experimentais 

 

 

Figura 5.7: Ajuste do Modelo Convectivo de Massa no Secador Resistivo do LOU com os 

valores experimentais 

 

 Analisando as Figura 5.6 e 5.7, percebe-se a influência da temperatura sobre os 

coeficientes convectivos de massa para a fatia de tomate, observando que com o aumento da 

temperatura há o aumento do coeficiente de transferência de massa por convecção, o mesmo 
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fenômeno foi verificado por Alves et al (2003) para secagem de acerolas e Alves (2010) para 

secagem de abacate. 

No presente trabalho, os valores dos coeficientes de transferência de massa por 

convecção se encontraram variando entre 7,38.10-2 a 2,58.10-1 para o secador do LES e de 7,45. 

10-2 e 2,69. 10-1 para o secador do LOU. Não foram encontradas referências na literatura para 

fazer um comparativo do valor obtido para fatia in natura de tomate sem pele. 

Há dificuldades de se encontrar valores dos coeficientes de transferência de massa por 

convecção para frutas na literatura. Acredita-se que esta dificuldade se dá devido a constante 

mudança de concentração que ocorre na superfície do produto, necessitando do estudo do 

acoplamento de várias equações para demonstrar de forma coerente como este fenômeno 

ocorre. 

  

5.2 – ISOTERMA DE SORÇÃO PARA O TOMATE  

  

 Os experimentos para obtenção da isoterma de sorção para fatias de tomate in natura 

sem pele, sem sementes e sem tegumentos foram realizados segundo a metodologia descrita no 

Capítulo 4, aparato experimental e procedimentos.  

 Inicialmente, o estudo estava previsto para ser realizado em dessecador, porém devido 

a incapacidade de comportar todas as amostras para uma análise de forma individual, teve-se de 

ser substituído por potes herméticos como estudado por Marcinkowski et al. (2006).  

No estudo de Marcinkowski et al. (2006), as amostras em triplicata eram colocadas no 

mesmo pote, não demonstrando a diferença significativa para cada amostra. No presente 

estudo, cada amostra foi colocada em um pote hermético em triplicata para cada sal, tendo-se 

no final dos ensaios, resultados representativos de 21 amostras de 7 soluções salinas saturadas.  

No presente estudo, os ensaios foram realizados na mesma configuração que o referido 

autor, como mostra na Figura 5.8, porém devido à impregnação dos sais e a sua reação com o 

silicone utilizado para fixação do suporte, teve de ser reavaliado.  
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Figura 5.8: Configuração inicial utilizada nos experimentos 

 

Uma dificuldade encontrada nessa configuração foi durante a manipulação das amostras 

ao realizar as pesagens. Pois, mostrou que a demora em se retirar e colocar as amostras nos 

potes apresentou uma diferença significativa interrompendo o processo de secagem do produto, 

bem como o risco das amostras caírem na solução salina saturada. Por isso, houve a 

necessidade de se construir cestos suspensos acoplados as tampas para se evitar o risco de 

queda das amostras e o mínimo de interferentes durante os ensaios, facilitando a pesagem do 

produto, fechando imediatamente o pote para evitar que a umidade relativa do ambiente 

interfira minimamente a umidade relativa proporcionada pelo sal. As pesagens foram realizadas 

uma vez apenas para minimizar os efeitos da interrupção durante o processo.  

 

                            

Figura 5.9: Configuração atual utilizada nos experimentos 

 

Foi construído um suporte para ser colocado na balança para a pesagem das amostras. 

As pesagens nessa configuração foram realizadas rapidamente. 
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Figura 5.10: Suporte acoplado à balança 

 

              Para a realização deste trabalho, foram utilizados tomates in natura, buscando o 

mesmo grau de maturação e textura firme. Foram descartados os tomates com injúrias físicas e 

manchas.  

 

Figura 5.11: Uniformidade da matéria-prima 

 

A retirada da pele foi realizada através de chama direta, como realizado por 

Marcinkowski et al. (2006), como mostra a Figura 5.12, mas percebeu-se que este 

procedimento resultava em uma cocção do tomate, interferindo de forma direta nos resultados 

experimentais. Por isso, o procedimento para retirada da pele teve de ser modificada. 

 

 

Figura 5.12: Retirada da pele através de chama direta 
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Sendo retiradas por meio da imersão em água fervente e choque térmico para impedir a 

cocção do tomate. A abertura do tomate era realizada imediatamente ao choque térmico para 

que internamente o mesmo fosse resfriado mais rapidamente.  

 

                                   

Figura 5.13: Fervura e choque térmico para retirada da pele do tomate 

 

 A retirada da pele foi realizada manualmente, sendo facilmente retirada após o 

procedimento anterior era realizado. 

 

Figura 5.14: Retirada da pele manualmente 

 Os tomates foram cortados e retirados suas sementes e tegumentos.  

 

Figura 5.15: Retirada de sementes e tegumentos manualmente 
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Os tomates foram cortados em fatias com espessura média das amostras em torno de 8,3 

mm de espessura.  

 

 

Figura 5.16: Formato utilizado nos experimentos 

 

 As fatias foram colocadas em solução de metabissulfito de sódio, um antifúngico 

utilizado na literatura para realização dos experimentos, para que ocorra o processo de secagem 

sem que ocorra a proliferação microbiológica antes do término da secagem. 

 

 

Figura 5.17: Imersão em solução de metabissulfito de sódio 

 

 As fatias foram colocadas nos cestos, para se efetuar a pesagem inicial das amostras, 

padronizada para 0,003kg. Ao longo das pesagens realizadas a cada 24 horas. 

 

 

Figura 5.18: Pesagens das amostras 
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Os potes foram fechados e colocados em estufas com verificação da manutenção da 

temperatura em estudo para confiabilidade dos resultados. 

 

 

Figura 5.19: Potes herméticos em estufa com controle de temperatura 

 

 Foram utilizados inicialmente oito sais, porém devido à dificuldade de compra, o sal 

Fluoreto de potássio foi retirado da pesquisa. Os sais utilizados nos ensaios foram: cloreto de 

lítio, cloreto de magnésio, brometo de sódio, iodeto de potássio, nitrato de sódio, cloreto de 

sódio e cloreto de potássio, com alto grau de pureza. Foi realizado um estudo da constante de 

solubilidade de cada solução salina para que se garantisse que as soluções preparadas com estes 

sais se mantiveram saturadas após a colocação das amostras nas temperaturas em estudo, mas 

foi necessário fazer algumas adaptações devido à higroscopicidade de alguns sais. 

 Na preparação das soluções percebeu-se que algumas soluções eram endotérmicas e 

outras exotérmicas, por isso teve-se a necessidade de manter as soluções preparadas em estufa 

por 24horas, sem a colocação das amostras para que se verificasse a dissolução da solução. 

Alguns sais tiveram de ser recalculados, pois após esse tempo, houve a dissolução do sal 

deixando esta solução não mais com precipitação salina. 

 Durante as pesagens percebeu-se que para alguns sais provocavam pressão ao abrir o 

pote para realizar a pesagem. Por isso, teve-se de ter o cuidado na manipulação antes, durante e 

após a realização das pesagens. Em todas as amostras foi observada a formação de vapor 

condensado nas paredes dos potes herméticos, como mostra a Figura 5.20. 
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Figura 5.20: Formação de vapor condensado na parede do pote 

 

 Os valores de atividade de água para cada sal estudado foram obtidos em 

Greenspan (1977) e estão mostrados na Tabela 4.1 para as temperaturas de 50, 60, 70, 80 e 

90ºC. 

Os resultados experimentais de acordo com a atividade de água e suas respectivas 

umidades de equilíbrio dadas pelas soluções salinas saturadas são mostrados na Tabela 5.4, 

referentes à dessorção de fatias de tomate. Esses resultados foram realizados utilizando uma 

balança semi-analítica com duas casas decimais. 

 O uso das soluções salinas reutilizadas para as diversas temperaturas pode ter 

contribuído para que a solução não apresentasse o mesmo efeito que a primeira amostra que foi 

colocada para realização dos ensaios. Algumas soluções, nas temperaturas acima de 80ºC 

modificaram sua coloração, tendo que ser refeita a solução em estudo. 

 

Tabela 5.4: Valores experimentais de umidade de equilíbrio de fatias de tomate nas 

temperaturas 50, 60, 70, 80 e 90ºC realizadas em balança semi-analítica 

 

50 ºC 60 ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC 

aw Xeq aw Xeq aw Xeq aw Xeq aw Xeq 

0,1110 0,2222 0,1095 0,2000 0,1075 0,1000 0,1051 0,0500 0,1023 0,0769 

0,3054 0,3636 0,2926 0,2857 0,2777 0,1538 0,2650 0,0755 0,2412 0,1404 

0,5093 0,4444 0,4966 0,3333 0,4970 0,1667 0,5143 0,0833 0,5363 0,1111 

0,6449 0,5000 0,6311 0,3636 0,6193 0,2500 0,6097 0,1700 0,6021 0,1667 

0,6904 0,5556 0,6735 0,5714 0,6604 0,4000 0,6522 0,2100 0,6500 0,2500 

0,7443 0,6875 0,7450 0,6923 0,7506 0,4595 0,7629 0,3000 0,7771 0,4000 

0,8120 0,6216 0,8025 0,7000 0,7949 0,5405 0,7890 0,7600 0,7850 0,6585 
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A isoterma ilustrada na Figura 5.21 mostra as curvas de umidade de equilíbrio para cada 

temperatura em estudo e foi verificado que há uma distorção em relação aos valores 

comparados com a literatura, pois estes deveriam ser menores que os aqui apresentados. 

Desconfiou-se do uso da balança que com apenas duas casas decimais para determinação da 

perda de peso para a obtenção da umidade de equilíbrio era muito significativa. 
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Figura 5.21: Isoterma de sorção obtida para as temperaturas 50, 60, 70, 80 e 90ºC 
 

Então houve a necessidade de se repetir as análises para verificar o que ocorrera durante 

os experimentos. Para isso, foi utilizado uma nova bateria de experimentos em balança analítica 

com quatro casas decimais calibrada e utensílios padronizados para medição da amostra seca 

final. Os experimentos reavaliados nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80ºC foram realizados no 

Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Federal da Paraíba. 

A Tabela 5.5 apresenta os valores experimentais refeitos das umidades de equilíbrio 

para as temperaturas de 50, 60, 70 e 80ºC. 
 

Tabela 5.5: Valores experimentais de umidade de equilíbrio de fatias de tomate nas 

temperaturas 50, 60, 70 e 80ºC 

50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 

aw Xeq aw Xeq aw Xeq aw Xeq 

0,1110 0,0515 0,1095 0,0407 0,1075 0,0311 0,1051 0,0129 

0,3054 0,1481 0,2926 0,1007 0,2777 0,0543 0,2650 0,0348 

0,5093 0,1931 0,4966 0,1824 0,4970 0,1218 0,5143 0,1021 

0,6449 0,2640 0,6311 0,2109 0,6193 0,1890 0,6097 0,1536 

0,6904 0,2926 0,6735 0,2434 0,6604 0,2025 0,6522 0,1741 

0,7443 0,3288 0,7450 0,2614 0,7506 0,2524 0,7629 0,1867 

0,8120 0,3799 0,8025 0,3238 0,7949 0,2976 0,7890 0,2267 
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Verifica-se que o conteúdo de umidade de equilíbrio varia com as mudanças de 

temperatura. Silva et al. (2002) verificaram esta mesma influência em seu trabalho com polpa 

de manga que entra em equilíbrio higroscópico com valores de umidade de equilíbrio distintos, 

dependendo da temperatura a que foram submetidas.  

 A representação gráfica da isoterma é construída pela atividade de água, ou umidade 

relativa para cada sal dada uma umidade de equilíbrio diferenciada, ou seja, para a linha da 

isoterma, cada sal dará um ponto para a construção da curva.  
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Figura 5.22: Isoterma de sorção obtida para as temperaturas 50, 60, 70 e 80ºC 

 

 Os dados experimentais para as temperaturas de 50 e 60ºC obtidos na segunda bateria 

de ensaios, foram comparados com os na literatura. Utilizando-se o artigo de 

Zhang et al. (1996), os valores estão bem representados ao estudado experimentalmente para as 

temperaturas de 50 a 60ºC, como pode ser verificado na Figura 5.23. 

 

Figura 5.23: Estudo comparativo da isoterma de sorção obtida experimentalmente e a da 

literatura 
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 Verifica-se que não há interseção entre as curvas das isotermas. Estudos realizados por 

Saravacos et al. (1986), Weisser (1985) e Hellen e Gilbert (1985) citados por 

Zhang et al. (1996) mostraram que em alguns materiais com alto teor de açúcar ocorre o 

fenômeno de interseção entre as curvas da isoterma de sorção. Para materiais com baixa 

quantidade de açúcar as curvas não interceptam.  

De acordo com a Figura 5.23 apresentada, observa-se que as curvas são dependentes da 

temperatura, isto é, o conteúdo de umidade de equilíbrio decresce com o aumento da 

temperatura para valores de atividade de água superiores a 0,1. A energia cinética associada às 

moléculas de água presentes no alimento aumenta com o aumento da temperatura. Tal fato 

resulta na diminuição das forças de atração e, conseqüentemente, na saída de água do alimento, 

conduzindo a um decréscimo do conteúdo de umidade com a elevação da temperatura a uma 

dada atividade de água. Este resultado também foi observado por Kiranoudis et al. (1993), 

Zhang et al. (1996), Lewicki (1998), Azoubel et al. (1999), Viswanathan et al. (2003),  para 

tomate. 

Em uma atividade de água próxima, um deslocamento na temperatura de 50ºC para 

temperaturas maiores levou a uma mudança nas isotermas para um valor inferior para o teor de 

umidade de equilíbrio. A razão para que isso ocorra é que quando a temperatura é aumentada a 

pressão de vapor de água da umidade dentro do tomate aumentou acelerando a transferência de 

massa para o ar. 

Com os resultados apresentados verificou-se que realmente o uso da balança com quatro 

casas decimais e uso de utensílios padronizados foram decisivos nos resultados, sendo assim 

apresentados coerentemente. A importância do uso da balança com quatro casas decimais foi 

decisivo na coerência dos resultados, isso se deve ao uso da equação (4.1) usada para  o cálculo 

da umidade de equilíbrio das amostras.  

5.2.1 – Modelagem Matemática da Isoterma de Sorção do Tomate Seco 

  

 Os resultados experimentais obtidos através da segunda bateria de ensaios foram os 

utilizados para o estudo do ajuste para os modelos matemáticos utilizados para representar os 

valores experimentais, nas temperaturas de 50 e 60ºC. Foram utilizados os modelos de GAB, 

Henderson, Halsey, Oswin, Sabbah, Copace, Sigma Copace e Kuhn. Os parâmetros foram 

ajustados usando o método de regressão não linear através dos mínimos quadrados.  
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A Tabela 5.6 mostra os parâmetros de ajuste das equações das isotermas em estudo, 

obtendo-se o coeficiente de correlação e o erro relativo médio.  
 

Tabela 5.6: Constantes de ajuste da isoterma de sorção de tomate para as temperaturas de 50, 

60, 70 e 80ºC 

Modelos Temperatura Constantes R2 P (%) 
GAB  Xm CGAB (10

2) KGAB 
50ºC O,0830 1,781 0,808 0,9820 6,91 
60ºC 0,0823 1,773 0,810 0,9933 4,63 
70ºC 0,0805 1,759 0,817 0,9851 9,01 
80ºC 0,0798 1,741 0,821 0,9989 4,60 

Henderson 
 

 A n    
50ºC 1,545 0,705 0,9918 5,16 
60ºC 1,522 0,729 0,9878 5,26 
70ºC 1,485 0,767 0,9962 7,71 
80ºC 1,441 0,972 0,9810 14,03 

Halsey  A B   
50ºC 0,550 0,623 0,966 15,00 
60ºC 0,545 0,652 0,9476 17,13 
70ºC 0,498 0,841  0,9376 14,57 
80ºC 0,488 0,821  0,9576 41,66 

Oswin  A B C   
50ºC 0,623 0,195 0,471 0,9877 9,21 
60ºC 0,633 0,190 0,490 0,9808 10,04 
70ºC 0,634 0,184 0,649 0,9930 5,98 
80ºC 0,638 0,179 0,629 0,9631 27,03 

Sabbah  A B C   
50ºC 0,122 0,108 0,173 0,9744 8,88 
60ºC 0,132 0,110 0,184 0,9870 9,80 
70ºC 0,153 0,117 0,198 0,9854 10,56 
80ºC 0,178 0,125 0,204 0,9796 15,87 

Copace  A B C   
50ºC 0,612 0,858 0,224 0,9814 10,51 
60ºC 0,601 0,895 0,230 0,9718 12,52 
70ºC 0,596 1,060 0,305 0,9960 6,04 
80ºC 0,582 1,080 0,296 0,9664 29,14 

Sigma 
Copace 

 A B C   
50ºC 0,320 0,117 0,126 0,9658 15,8 
60ºC 0,2891 0,121 0,130 0,9524 17,36 
70ºC 0,260 0,143 0,168 0,9838 14,64 
80ºC 0,220 0,148 1,630 0,9394 42,95 

Kuhn  C K    
50ºC 0,715 0,739 0,9176 22,23 
60ºC 0,600 0,545 0,9150 22,98 
70ºC 0,578 0,514  0,9689 16,19 
80ºC 0,547 0,505  0,9178 40,12 
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 A escolha do melhor ajuste do modelo aos dados experimentais foi verificada 

analisando o coeficiente de correlação e o erro relativo médio para cada modelo e para cada 

condição estudada. Diante da Tabela 5.6, observou-se que os modelos de GAB e Henderson 

foram os que melhor representaram o ajuste dos modelos aos dados experimentais nas 

temperaturas de 50, 60, 70 e 80ºC. O erro relativo médio para o modelo de GAB foi abaixo de 

10,00 e para o modelo de Henderson, apenas a temperatura de 80ºC foi acima de 10,00, mas 

abaixo de 15,00 que mostra ainda um bom ajuste aos dados experimentais. 

 Em relação à isoterma de GAB, pode-se observar que o Xm e C decresceram com o 

aumento da temperatura enquanto que K (fator correlacionado com a energia de interação entra 

as múltiplas camadas de água) apresentou um leve acréscimo, fato também observado em 

Azoubel (1999). 

 No estudo teórico através do código computacional construído foi utilizada a isoterma 

de GAB, para tanto foram utilizados para implementação, os resultados obtidos para a 

temperatura de 60ºC para os valores das constantes. Os valores utilizados de Xm, C e K, foram 

respectivamente, 0823, 177,3 e 0,810 para a temperatura de 60ºC, apresentados na Tabela 5.6. 

A forma para a isoterma é considerada como do Tipo II – com forma de “S”, signoidal. 

 Nas Figuras 5.24 são mostradas as isotermas de sorção para as temperaturas de 50, 60, 

70 e 80ºC, com os seus devidos dados experimentais e os ajustes dos modelos de GAB. 
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Figura 5.24: Isoterma de Sorção dos valores experimentais e os preditos pelos modelos GAB 

para as temperaturas de 50, 60, 70 e 80ºC 
  

 

 Observa-se pela Figura 5.24 que o modelo de GAB se ajustou bem aos dados 

experimentais.   
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5.3 – ESTUDO DA BOMBA DE CALOR COM SECAGEM DE FATIAS DE 

TOMATE 

 

 Um equipamento com o objetivo de seu uso para secagem de alimentos foi construído, 

de forma diferenciada que as bombas de calor de conhecimento da literatura. Este estudo é 

inédito para uma bomba de calor, onde o compressor faz parte do compartimento interno de 

troca térmica, sendo referenciado e apresentado por Luiz (2007), sendo realizada nesse estudo a 

análise energética e exergética desta bomba de calor.  

Foram realizadas várias modificações da configuração inicial, seja pela introdução de 

poços para verificação da temperatura interna ao ciclo de refrigeração, a troca do filtro do 

sistema de refrigeração que já foi realizada várias vezes, pois com a atuação do equipamento, a 

película que protege o filtro do material dessecante se rompe fazendo com que este chegue até a 

válvula de expansão impedindo a passagem do fluido de refrigeração, troca da tubulação para 

adaptação para secagem através de resistências elétricas, a colocação de um inversor de 

freqüência para reduzir a velocidade de atuação do equipamento, entre outras modificações. 

 O equipamento foi adaptado para se trabalhar com resistências elétricas para se 

realizar um estudo comparativo entre a secagem realizada na bomba de calor em estudo e 

através das resistências instaladas na saída da tubulação da bomba de calor, tendo a 

possibilidade de no mesmo equipamento o estudo da cinética de secagem em um secador 

resistivo e a bomba de calor.  

 Desde o início tentou-se trabalhar na mesma temperatura que a utilizada para os 

ensaios realizados nos equipamentos resistivos analisados anteriormente.  

Teve-se a necessidade de se trocar três vezes as resistências utilizadas e confeccionar 

uma resistência especificamente para a instalação neste equipamento. A resistência está 

localizada logo após a saída de tubulação da bomba de calor. Quando se está estudando apenas 

o secador resistivo, apenas o ventilador e as resistências são acionados. A configuração inicial 

para a primeira troca da resistência é mostrada na Figura 5.25. 
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Figura 5.25: Configuração inicial para resistências 

 

A resistência confeccionada e instalada ofereceu as condições de temperatura de 

interesse. Instalou-se um inversor de freqüência para se realizar um estudo da cinética de 

secagem para velocidades baixas, pois a bomba de calor estudada por Luiz (2007) trabalhou 

nas velocidades de 5,7 e 6,1m/s, tendo-se a possibilidade de estudar na velocidade de 2,5m/s ou 

menor.  

Foi instalada uma tubulação complementar instalada na direção horizontal com o intuito 

de se ter um fluxo de calor paralelo ao produto, como mostra a configuração utilizada nos 

experimentos na Figura 5.26. 
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Figura 5.26: Configuração atual da bomba de calor 

 

No final desta tubulação foi instalado um suporte que servia como base para colocação 

das bandejas confeccionadas em aço inox e protegidas com borracha para diminuir a 

transferência de calor por condução entre a base e a cesta.  

 

 

Figura 5.27: Suporte para colocação das amostras para secagem de fatias de tomate 

 

Os experimentos foram realizados em triplicata, sendo utilizada a mesma quantidade de 

amostra que os dois secadores resistivos, de fatia de tomate. 
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Figura 5.28: Bandeja revestida utilizada nos ensaios para bomba de calor e secagem resistiva 

do LES 

 

Após a renovação da vedação de todo o equipamento, com a verificação da velocidade 

através de dois anemômetros instalados na entrada e saída do equipamento e a colocação da 

tubulação para secagem do produto, provocou uma perda de carga elevada para o equipamento, 

não sendo capaz de liberar todo o calor cedido pelo condensador e compressor.  

 

Figura 5.29: Anemômetros e termômetro utilizados nos ensaios 

 

Quando a bomba de calor é acionada nesta configuração para a velocidade de 2,5m/s 

utilizada nos experimentos com os secadores resistivos do LES e do LOU, através do inversor 

de freqüência, há um superaquecimento interno ao compartimento, provocando a ativação do 

protetor térmico do compressor, desligando o equipamento.  

Por isso, teve-se a necessidade de continuar as análises com a mesma velocidade 

trabalhada por Luiz (2007), de 5,7m/s, na temperatura de atuação de 55ºC.  

Os sensores de temperaturas utilizados foram termopares de Fio cobre-constantan (fio 

flexível) do tipo T, confeccionados para a realização deste trabalho e colocados nos poços 

instalados para verificação das temperaturas internas ao ciclo de refrigeração.  
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Figura 5.30: Poços para medição interna de temperatura no ciclo de refrigeração 

 

Foram realizados vários ensaios em dias alternados e selecionados o que melhor 

representou para a caracterização da bomba de calor, tanto para o ar como para o ciclo de 

refrigeração e simultaneamente o estudo da cinética de secagem, na velocidade de 5,7m/s. 

Como esta velocidade não é a utilizada na literatura, não se pode realizar um estudo 

comparativo, mas verificou-se que a secagem ocorria de forma semelhante aos outros 

equipamentos secadores resistivos estudados nesta pesquisa. 

 

5.3.1 – Cinética de Secagem de Fatias de Tomate na Bomba de Calor  

 

 Foram realizados ensaios de secagem para fatias de tomate in natura sem pele, sem 

sementes e sem tegumentos, nas condições operacionais descritas no item anterior.  Foi 

utilizada a mesma quantidade de amostra estudada nos equipamentos resistivos. A velocidade 

de atuação da bomba de calor de 5,7m/s é muito superior que os encontrados na literatura para 

secagem de alimentos, por isso foi necessário a realização da secagem no secador resistivo do 

LES na mesma velocidade e temperatura de 55ºC.  

A Figura 5.32 mostra a perda de umidade ao longo do tempo para a fatia de tomate in 

natura realizada na bomba de calor e no secador resistivo do LES. Os ensaios foram realizados 

em triplicata para dar maior confiabilidade aos resultados.  
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Figura 5.31: Cinética de secagem de fatias de tomate na temperatura de 55ºC realizada na 

bomba de calor e no secador resistivo do LES 

 

A Figura 5.32 mostra a adimensionalização dos resultados experimentais ao longo do 

tempo. 
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Figura 5.32: Adimensional de umidade em função do tempo para fatias de tomate na 

temperatura de 55ºC realizada na bomba de calor e no secador resistivo do LES 

 

A adimensionalização realizada representou o comportamento da cinética de secagem, 

mostrando a evolução da secagem ao longo do tempo. Dessa forma adimensionalizada pode-se 

trabalhar com modelos matemáticos para verificação dos ajustes para os modelos difusional e 

convectivo. 
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De acordo com a Figura 5.32, percebe-se que a secagem realizada na velocidade de 

55ºC e velocidade de 5,7m/s ocorre com maior rapidez na bomba de calor, mostrando uma 

curva mais acentuada que a do secador resistivo do LES para as mesmas condições. A bomba 

de calor mostrou-se se mais eficiente que o secador resistivo, com redução no custo operacional 

em relação ao secador resistivo do LES.  

 

5.3.2 – Modelagem Matemática da Cinética de Secagem 

 

 A partir da obtenção dos dados experimentais na forma adimensionalizada, os 

resultados foram representados através de modelos matemáticos 

 

5.3.2.1 – Determinação dos Coeficientes de Transferência de Massa 

  

 Os dados experimentais da secagem da bomba de calor foram ajustados da mesma 

forma realizada para os dois secadores resistivos. 

 

5.3.2.1.1 – Determinação do Coeficiente de Difusão de Massa 

 

 Os dados experimentais foram ajustados por modelos matemáticos para determinar o 

coeficiente de difusão de massa usando o método dos mínimos quadrados. Os modelos 

estudados foram: o modelo teórico de Fick e os modelos empíricos Page, Page modificado e 

Wang Singh. 

 A Tabela 5.7 mostra os coeficientes de difusão de massa na temperatura de 55ºC para a 

bomba de calor em estudo e no secador resistivo do LES, com os seus respectivos coeficientes 

de correlação e o erro relativo médio. 
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Tabela 5.7: Coeficientes de difusão de Massa de Fatias de Tomate Secos na bomba de calor em 

estudo e o secador do LES 

 

Modelos  55 (ºC) 

Bomba de Calor LES 

Fick Def (m2/s) 1,38.19-9 7,9.10-9 

R2 0,9488 0,9430 

P (%) 27,50 47,33 

Page Def (m2/s) 2,88.10-9 2,78.10-9 

R2 0,9976 0,9987 

P (%) 9,30 11,7 

Page Modificado Def (m2/s) 6.10-9 2,60.10-9 

R2 0,9976 0,9967 

P (%) 7,80 20,7 

Wang Singh Def (m2/s) 1,98.10-9 2,23.10-9 

R2 0,9831 0,9949 

P (%) 25,10 25,5 

  

Para a secagem na bomba de calor, os modelos que melhor representaram os dados 

experimentais foram de Page e Page modificado, com coeficiente de correlação na ordem de 

0,99 e erro relativo médio de 9,3 para Page e 7,8 para Page modificado. A difusividade de 

massa calculada pelos modelos se encontram na faixa de 1,38.19-9 a 6.10-9, estando na mesma 

faixa dos valores encontrados nos ensaios realizados nos secadores resistivos. 

Para a secagem no secador resistivo do LES para mesma velocidade e temperatura o 

modelo que melhor representou os dados experimentais foi o modelo de Page com difusividade 

de 2,78.10-9, com coeficiente de correlação 0,9987 e erro relativo médio de 11,7. 

 

5.3.2.1.2 – Determinação do Coeficiente de Transferência de Massa por Convecção 

 

 A determinação do coeficiente de transferência de massa foi realizada da mesma 

forma que os outros equipamentos, sendo que a temperatura de trabalho foi de 55ºC. Os dados 

experimentais foram modelados pela lei de resfriamento de Newton na forma 
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adimensionalizada para calcular o coeficiente de transferência de massa por convecção, através 

do método dos mínimos quadrados. 

 A Tabela 5.8 mostra os coeficientes de transferência de massa por convecção para a 

temperatura de 55ºC para a secagem na bomba de calor e no secador resistivo do LES na 

velocidade de 5,7m/s, com seus respectivos coeficiente de correlação e o erro relativo médio.  
 

Tabela 5.8: Coeficientes de transferência de massa por convecção para fatia de tomate na 

bomba de calor e no secador resistivo do LES 
 

55ºC hm (m/s) R2 P(%) 

Bomba de Calor 2,24.10-1 0,9976 7,79 

LES 1,56.10-1 0,9838 11,92 

 

Analisando os resultados calculados através do modelo de resfriamento de Newton, 

verifica-se a obtenção de bons ajustes aos dados experimentais, com valor do coeficiente de 

correlação na ordem de 0,99 e erro relativo médio abaixo de 10, para a bomba de calor e para o 

secador resistivo de LES coeficiente acima de 0,98 e erro abaixo de 12.   

 A Figura 5.33 representa o adimensional em função do tempo de secagem para 

representação do coeficiente convectivo de massa para a secagem realizada na bomba de calor 

em estudo e no secador resistivo do LES na temperatura de 55ºC e velocidade do ar de 5,7m/s. 
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Figura 5.33: Ajuste do Modelo Convectivo Massa na Bomba de Calor em Estudo e no secador 

resistivo do LES na temperatura de 55ºC e velocidade do ar de 5,7m/s 
 

 De acordo com a Figura 5.33, percebe-se que há um bom ajuste do modelo convectivo 

em relação aos dados experimentos. 
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5.4 – MODELAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DO CÓDIGO 

COMPUTACIONAL CONSTRUÍDO PARA CINÉTICA DE SECAGEM  

 

Foi contruído um código computacional para se estudar a transferência de calor e massa 

que ocorre durante a secagem do tomate. Foi escolhido para este estudo o resultado do 

experimento realizado através do secador resistivo do LOU para representar a cinética de 

secagem na temperatura de 60ºC.  

A principal contribuição para modelagem matemática é representar através do código 

computacional construído os resultados experimentais obtidos. Para isso, o código foi testado 

usando um caso simulado na temperatura 60ºC de oitavos de tomate, formato aproximado para 

placa plana, utilizando-se os resultados experimentais obtidos de Romero-Peña & Kieckbusch, 

(2003) para verificar a confiabilidade do código.  

Como os resultados adimensionais foram representados para a cinética de secagem para 

os resultados experimentais e Romero-Peña & Kieckbusch (2003), os resultados gerados, 

também são dessa forma, dando como resultado a equação (5.1) 

 

eq

eq

XX

XX
MR

−

−
=

0

         (5.1) 

 

5.4.1 – Validação Numérica 

 

Os resultados apresentados por Romero-Peña & Kieckbusch (2003) foram simulados 

com a finalidade de testar o código computacional e validá-lo. 

A Tabela 5.9 mostra os dados de entrada utilizados para implementação utilizando o 

artigo de Romero-Peña & Kieckbusch (2003) para validação. 
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Tabela 5.9: Dados e propriedades usados na simulação numérica em estudo através dos dados 

experimentais de Romero-Peña & Kieckbusch (2003) 

 

Espessura da fatia (mm) 8,3 

Temperatura inicial da fatia (K) 298,15 

Teor de Umidade Inicial (kg/kg) 1,075 

Massa específica do tomate (kg/m3) 1037 

Massa específica do ar (kg/m3) 1,0771 

Calor específico do tomate (J/kgK) 3680 

Temperatura do ar de secagem (K) 333,15 

Condutividade térmica do tomate (W/mK) 0,513 

Temperatura do ar ambiente (K) 333,15 

Xm constante da isoterma de GAB 0,058 

∆hc constante da isoterma de GAB 36080 

∆hk constante da isoterma de GAB 641 

C0 constante da isoterma de GAB 8.636.10-5 

K0 constante da isoterma de GAB 1,2562 

Atividade de água inicial 0,94 

 

Deve ser observado que a difusividade foi considerada constante para o estudo do 

modelo. O modelo em estudo não faz referência a variação de velocidade. 

 Foi construído um código computacional para a estimação das constantes para a 

isoterma de GAB, necessários para a implementação do código, por isso, utilizou-se as 

constantes de GAB de Romero-Peña & Kieckbusch (2003) Xm, C e K e encontrou-se os 

valores de C0 e K0. O mesmo procedimento foi utilizado para o presente estudo, porém 

utilizou-se os valores das constantes encontrados estimados pelo modelo de GAB, verificados 

na Tabela 5.13 para os dados experimentais na temperatura de 60ºC. 

Inicialmente, foram simulados os dados experimentais de Romero-Peña & 

Kieckbusch (2003) para a verificação da evolução da cinética de secagem para a temperatura de 

60ºC.  

O sistema simulado partiu das condições iniciais de temperatura do ar de operação de 

333,15K e do produto 298,15K. A concentração inicial foi de 1,075kg água/kg de tomate seco, 
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sendo este o teor de umidade em base seca. Com a evolução do passo de tempo, o produto foi 

cedendo água para o ambiente e este vai aumentando sua temperatura, até estabilizarem a 60ºC, 

a concentração final considerada para esta simulação foi de 0,1283kg água/ kg de tomate seco. 

A Figura 5.34 mostra o comportamento da cinética de secagem para os valores 

adimensionalizados em função do tempo gerados para representar os dados experimentais de 

Romero-Peña & Kieckbusch (2003) e os resultados obtidos pelo código computacional.  
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Figura 5.34: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem comparado 

com Romero-Peña & Kieckbusch (2003) 

 

 Foram plotadas cinco curvas de cinética de secagem: o experimental de Romero-Peña 

& Kieckbusch (2003), os resultados obtidos por este autor para os modelos de Hawlader e Fick 

e o modelo simulado pelo código computacional, gerando duas curvas, uma utilizando o 

coeficiente difusivo de Romero-Peña & Kieckbusch (2003) e a outra uma variação do 

coeficiente para verificar o comportamento da curva. Pode-se observar que há concordância 

entre os resultados obtidos pela solução numérica e os dados experimentais de Romero-Peña & 

Kieckbusch (2003), mostrando que o código pode ser utilizado para a cinética de secagem 

realizada nessa pesquisa. 

 Para gerar os dados simulados para o experimental do secador resistivo do LOU, na 

temperatura de 60ºC, foram apresentados na Tabela 5.10, os dados de entrada dos experimentos 

utilizados para implementação no código computacional. 
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Tabela 5.10: Dados e propriedades usados na simulação numérica em estudo através dos dados 

experimentais do presente trabalho 
 

Espessura da fatia (mm) 8,3 

Temperatura inicial da fatia (K) 298,15 

Teor de Umidade Inicial (kg/kg) 0,3834 

Massa específica do tomate (kg/m3) 1037 

Massa específica do ar (kg/m3) 1,0771 

Calor específico do tomate (J/kgK) 3680 

Condutividade térmica do tomate (W/mK) 0,513 

Temperatura do ar de secagem (K) 333,15 

Xm constante da isoterma de GAB 0,0823 

∆hc constante da isoterma de GAB 36080 

∆hk constante da isoterma de GAB 641 

C0 constante da isoterma de GAB 8,446.10-5 

K0 constante da isoterma de GAB 1,049 

Atividade de água inicial 0,97 

 

O sistema simulado partiu com as mesmas condições iniciais de temperatura para o ar e 

para o produto. Sendo a concentração inicial utilizada nos experimentos de  0,3834kg água/kg 

de tomate seco, sendo este o teor de umidade em base seca. Com a evolução do passo de tempo 

o produto foi cedendo água para o ambiente e este vai aumentando sua temperatura, até 

estabilizarem a 60ºC, a concentração final considerada para esta simulação foi de 

0,0678kg água/kg de tomate seco. 

A Figura 5.35 mostra o comportamento da cinética de secagem para os valores 

adimensionalizados em função do tempo gerados para representar os dados experimentais 

obtidos pelo secador resistivo do LOU nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC e os resultados 

obtidos pelo código computacional.  
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Figura 5.35: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem simulado 

comparado com os resultados experimentais obtidos pelo secador resistivo do LOU na 

temperatura de 40, 50 e 60ºC 

  

 A Figura 5.36 mostra o comportamento da cinética de secagem para os valores 

adimensionalizados em função do tempo dos dados experimentais e os resultados obtidos pelo 

código computacional, para o secador resistivo do LES para as temperaturas de 40, 50 e 60ºC. 
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 Figura 5.36: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem simulado 

comparado com os resultados experimentais obtidos pelo secador resistivo do LES nas 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC 

 



141
 

 A Figura 5.37 mostra o comportamento da cinética de secagem para os valores 

adimensionalizados em função do tempo dos dados experimentais e os resultados obtidos pelo 

código computacional, para o comparativo na temperatura de 55ºC. 
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 Figura 5.37: Adimensional de umidade em função do tempo de secagem simulado 

comparado com os resultados experimentais obtidos pela bomba de calor e o secador resistivo 

do LES na temperatura de 55ºC 

 

 Conforme as Figuras 5.35, 5.36 e 5,37, as curvas obtidas pela simulação matemática 

representaram bem os dados experimentais, mesmo assim, torna-se necessário estudar mais 

detalhadamente as variáveis envolvidas no processo de secagem em busca de um melhor ajuste. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

 O presente trabalho trata do estudo teórico e experimental de secagem de tomate, 

realizadas em três equipamentos, sendo dois resistivos e uma bomba de calor. A secagem 

realizada nos secadores mostrou-se boa distribuição do ar de secagem e características técnicas 

que permitiram ao longo do processo de secagem o controle da temperatura e da vazão do ar 

deste processo. Pode-se realizar um comparativo para a secagem entre os secadores resistivos, 

nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC, na velocidade de 2,5m/s e entre a bomba de calor e um 

secador resistivo, realizada na temperatura de 55ºC e velocidade de atuação de 5,7m/s, devido a 

limitações no equipamento da bomba de calor. 

Os resultados experimentais da cinética de secagem realizados nos secadores resistivos 

foram representados através de modelos matemáticos. Os modelos de Fick, Page, Page 

modificado e Wang Singh foram utilizados para representar os dados experimentais, nas 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC e o que melhor representou os dados experimentais para o 

secador resistivo do laboratório de energia solar (LES) foi o modelo de Page e para o 

laboratório de operações unitárias (LOU) foram os modelos de Page e Wang Singh.  

A utilização da bomba de calor na desumidificação e no aquecimento do ar mostrou-se 

muito viável em relação ao secador resistivo, na medida em que se produziu ar com umidade 

absoluta baixa e com temperatura baixa, o que foi comprovado no tomate, proporcionando um 

aspecto visual melhor, conservando suas propriedades organolépticas.  As curvas de secagem 

apresentaram um bom ajuste para o modelo de Page Modificado. 

Para um estudo mais detalhado da secagem estudou-se as isotermas de sorção para 

tomate, na mesma configuração que da cinética de secagem, nas temperaturas de 50, 60, 70 e 

80ºC. Os modelos matemáticos de GAB, Henserson, Halsey, Oswin, Sabbah, Copace, Sigma 

Copace e Kuhn foram utilizados para representar os dados experimentais e o melhor ajuste aos 

dados experimentais foi o modelo de GAB. 

 Um código computacional foi construído para se estudar a transferência de calor e 

massa que ocorre durante a secagem, baseado no método dos volumes finitos. Os resultados 
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simulados pelo código foram validados com os de Romero-Peña & Kieckbusch (2003) e se 

mostraram bem representativos. Os dados experimentais do presente estudo foram utilizados 

para o código e o resultado mostrou-se satisfatório, mesmo assim torna-se necessário um estudo 

mais detalhado em relação às variáveis envolvidas no processo de secagem em busca de um 

melhor ajuste aos dados experimentais. 

 

Para prosseguimento desta pesquisa, com a realização de trabalhos futuros, sugere-se: 

 Realizar experimentos com a variável temperatura para o produto; 

 Realizar experimentos analisando o encolhimento do produto; 

 Realizar testes sensoriais para o produto final; 

 Realizar um estudo microscópico sobre o produto para verificar a influência das 

condições de operação para a cinética de secagem; 

 Realizar um estudo comparativo entre tomates in natura e os desidratados 

osmoticamente e realizar a secagem nos três equipamentos em estudo e verificar se há 

diferença significativa em relação aos dados experimentais aqui realizados. 

 Realizar o estudo do código computacional considerando o encolhimento; 

 Adaptar o código para implementação variável da velocidade; 

 Realizar o estudo das variáveis: coeficientes de difusão e convecção de massa em 

relação à temperatura. 
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APÊNDICE  A 
 

 

VALIDAÇÃO DOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA CINÉTICA DE SECAGEM E 

ISOTERMA DE SORÇÃO 

 

Os dados experimentais de secagem foram ajustados aos modelos matemáticos usando o 

método dos mínimos quadrados para estimar os parâmetros dos modelos, sendo o ajuste dos 

modelos testados aos dados experimentais foi avaliada na magnitude do Coeficiente de 

Determinação (R2) e no módulo do Erro médio relativo (P).  

 

5.4.1 – Método dos Mínimos Quadrados 

 

 O Método dos Mínimos Quadrados é uma técnica de otimização matemática que 

procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados experimentais tentando 

minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados 

experimentais. 

 É uma técnica geral, que se aplica para determinar os parâmetros de uma relação 

funcional entre duas ou mais grandezas de um fenômeno ou o valor mais provável de uma 

única grandeza medida várias vezes. A exigência do método consiste em que os erros que 

afetam as medições sejam aleatórios. Outro requisito é que o modelo seja linear aos parâmetros, 

ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si. Caso contrário, deveria ser usado 

um modelo de regressão não-linear. 

O modelo para resolver um determinado problema pode, ser escrito de várias formas, 

podendo incluir nele, outras variáveis e constantes numéricas. As outras variáveis que podem 

surgir no modelo são denominadas de parâmetros. Estes parâmetros têm à partida valores 

desconhecidos, de que podemos apenas conhecer valores aproximados, sendo obtidas 

estimativas para os seus valores com o ajustamento. 

Silva et al. (2005) ao utilizarem o método dos mínimos quadrados relatam que o cálculo 

da incerteza na determinação do teor de umidade de um produto possibilita o conhecimento não 
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só da precisão da medida indireta efetuada, mas também da adequação do modelo matemático 

aos dados experimentais. 

Santos (2009) ao utilizar o Método dos Mínimos Quadrados em secagem de sementes 

de girassol, que são bastante oleaginosas, obtiveram um bom ajuste das equações utilizadas.  

 Utiliza-se este método quando se tem uma distribuição de ponto e pretende-se 

determinar a melhor linha de ajuste que passa mais perto de todos os dados coletados, ou seja, é 

a linha de melhor ajuste que minimiza as distâncias entre cada ponto levantado.  

Dada uma família de modelos matemáticos, um modelo fica determinado por um 

número mínimo de parâmetros numa solução única.  

Inicialmente, analisa-se o caso em que a curva de ajuste é uma função linear: 

 

( ) bXaY +=  

 

Para que esta seja a reta que melhor se ajusta aos dados, deve-se minimizar a soma das 

diferenças entre os valores de Y tabelados e os valores da curva de ajuste (a(x)+b) em cada 

ponto. Mas esta diferença pode ser tanto positiva quanto negativa, o que pode ocasionar em 

uma soma nula das diferenças, mesmo com os valores muito distantes da reta. Uma forma de 

evitar o cancelamento é minimizar o quadrado da diferença.  

Sendo que a família dos modelos ( ) bXaY +=  possui infinitos elementos, um dos quais 

fica determinado que ( ) ( )[ ]T

nxKxfXa ,,1=  é um polinômio de grau um ou superior. O vetor 

coluna Y contém as respostas observadas e o vetor coluna b contém os resíduos. O polinômio 

a(X) pode ser representado na notação matricial: 

 

( ) [ ][ ]cXXa =     

                                                                                                                       

 Onde o vetor coluna [ ]c  contém os coeficientes desconhecidos e [ ]X  é a matriz 

formada pelos valores observados no planejamento fatorial. O n significa o número total de 

pontos no espaço experimental, o processo para calcular os coeficientes [ ]c  é minimizar a soma 

dos quadrados dos resíduos.  

 

( )( )
2

1
∑
=

−=
n

i

ii XaYSr                                                                              
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A análise dos resíduos é fundamental na avaliação da qualidade do ajuste de qualquer 

modelo. Os resultados deste método são as equações normais que podem ser anunciada na 

forma matricial como: 

 

[ ] [ ][ ] [ ] [ ]YXcXX
TT =                                                                                                     

 

 Deste modo, os coeficientes podem ser calculados usando uma simples multiplicação 

de matrizes: 

 

[ ] [ ] [ ]{ } [ ] [ ]YXXXc
TT 1−

=                                                                                                   

 A complexidade para a solução dessas Equações requer procedimentos de testes de 

significância que são importantes para conferir a qualidade da aproximação a partir de um 

conjunto de dados. Esses testes são baseados na análise da variância e promovem a obtenção 

dos parâmetros estatísticos, tais como: a média e a soma dos quadrados dos desvios. 

Média dos quadrados 

 

n

Y

Y

n

i

∑
== 1

0

                                                                                                                            

Soma do quadrado total 

( )
2

1
0∑

=

−=
n

i

T YYSQ                                                                                                             

 

Soma do quadrado do erro 

( )
2

1
0∑

=

−=
n

i

nE YYSQ                                                                                                   

Soma do quadrado do modelo 

 

( )
2

1
∑
=

−=
n

i

nR YYSQ                                                                                                             



159
 

 

De posse destes parâmetros que são parcelas nas quais foram decomposta a 

variabilidade total do modelo, é feito o cálculo do Erro Relativo Médio (P %), que representa o 

erro absoluto expresso como uma fração do valor real usualmente expresso na forma de 

percentagem apresentado na Equação. 

 
 

Coeficiente de Determinação (R2) 

 

O coeficiente de correlação (R2) é uma forma de analisar a validação dos modelos, 

sendo este um número que quantifica o grau de relação linear obtido para os pares de valores de 

duas variáveis que formam a amostra analisada. Quanto mais próximo de um significa que o 

grau de ajuste das retas ao ponto é considerado muito bom.  
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Onde  

N = número total de observação; 

Y0=valor observado experimentalmente; 

Yn=valores preditos pelo modelo. 

 

Erro médio relativo (P) 

 

O erro médio relativo (P) representa o erro absoluto expresso como uma relação entre o 

valor experimental e o obtido pelo modelo, em percentagem, representado pela equação. 
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Onde  

N = número total de observação; 

Y0=valor observado experimentalmente; 

Yn=valores preditos pelo modelo. 
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 O valor de P (%) inferior a 5,0 indicam um ajuste excelente, enquanto valores 

superiores a 10 são indicativos de um ajuste pobre (De Temmerman et al 2008).  

Na secagem de alimentos, é considerado um bom ajuste quando no modelo obtiver o 

Erro Relativo Médio (P %) é <10% e o Coeficiente de Correlação R2 seja próximo de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


