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ESTUDO EXPERIMENTAL DA CINÉTICA DE 
SECAGEM DO ABACATE (Persea americana Mill.) 

 

 

 

RESUMO 
 
 

A obtenção de biocombustíveis extraídos do abacate tem-se mostrado promissores 

pelo grande potencial de se extrair óleo da popa e etanol do caroço. Para se obter o óleo da 

polpa do abacate faz-se necessário o processo de secagem da mesma. O objetivo deste 

trabalho foi estudar o processo de secagem do abacate cortado em fatias e de se utilizar 

modelos matemáticos para simular a transferência de massa durante este processo. As 

equações dos modelos matemáticos resultantes 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. As condições experimentais 

estudadas no processo de secagem levam em consideração a velocidade do ar fixada em 

3m/s e temperaturas usadas de 50, 60 e 70ºC. O conhecimento dos coeficientes de 

transferência de massa é de suma importância para a secagem, sendo que o Coeficiente 

Convectivo de Transferência de Massa está associado às influências orgânicas e 

geométricas do produto e as propriedades termodinâmicas do ar. Analisando os resultados, 

observou-se que o aumento da temperatura favoreceu o processo de transferência de massa 

e com isso o aumento desses coeficientes. Observou-se também que o modelo de Fick não 

teve um bom ajuste aos dados experimentais, enquanto que o de Newton demonstrou ser 

capaz de predizer melhor a transferência de massa na superfície do produto. Os resultados 

obtidos foram importantes, pois permitiram o conhecimento da transferência de massa 

durante o processo de secagem convectiva da polpa do abacate. 

 
Palavras-chaves: Biocombustíveis, Secagem, Abacate, Difusividade, Convectivo. 



 

 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE KINETICS OF DRYING OF 
AVOCADO (Persea americana Mill.) 

 

 

 

                                                 ABSTRACT  
 
 
 
Biofuels obtained from the avocado have become most promising because of the great 
potential of oil that can be extracted from the pulp of the fruit and the ethanol that can be 
obtained from the fruit stone. In order to be able to take out oil from the avocado pulp, one 
must dry up the fruit first.  The purpose of the present work has been to study the drying 
process used for sliced avocado based on mathematical models so as to simulate mass 
transfer during this procedure. The equations applied to the mathematical models were 
numerically solved, and, by using the method of the least squares, it was possible to obtain 
the Effective Diffusivity and the Mass Transfer Convective Coefficient. The experimental 
conditions studied during the drying operation required that the velocity set at 3m/sec at 
temperatures of 50, 60 and 70º C were taken into account. A thorough knowledge of the 
mass transfer coefficients was of paramount importance for the drying process, as the 
Coefficient of Convective Mass Transfer is associated to the product’s organic and 
geometric influences as well as to the thermodynamic properties of the air. On analyzing 
the results, it was observed that a rise in temperature favored the process of mass transfer, 
increasing these coefficients. It was also noted that the Fick model did not fit the 
experimental data well; whereas the Newton model showed better results, being capable of 
predicting the mass transfer on the product surface. The results were most significant 
because they made known the mass transfer during the convective drying of the avocado 
pulp. 
 

Keywords: Biofuels, Drying, Avocado, diffusivity, convective. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo é apresentada a importância do estudo da secagem do abacate para a 

possível obtenção do biodiesel, pois este tem se mostrado promissor no setor industrial de onde 

se extrai o biodiesel da fatia e o álcool da semente. 

 

1.1 - MOTIVAÇÃO 
 

A maior parte da energia consumida mundialmente é de origem dos combustíveis 

fósseis provenientes do petróleo. A crise do petróleo da década de 70 levou à busca de novas 

fontes de energia renovável (TEIXEIRA, 2006). 

No final dos anos 90, uma nova crise do petróleo favoreceu para o surgimento de novas 

preocupações acerca do fim das suas reservas. Outro fator que teve um destaque significativo 

nessa época foi à comprovação de que os gases provenientes da queima do petróleo 

influenciam no aquecimento global (DELALIBERA et al., 2007). 

Nos últimos anos, estudos vêm mostrando o acirramento do efeito estufa, em virtude 

dos altos níveis de gás carbônico emitidos na queima de combustíveis fósseis, provocando 

mudanças climáticas que afetam toda a população mundial. A preocupação em torno das 

referidas alterações climáticas e ao alto preço internacional do petróleo é crescente e tem 

convergido para políticas globais de redução de poluição, onde se vê necessária a transição para 

uma nova matriz energética (KNOTHE et. al., 2006).  

A emissão dos gases que contribuem para o efeito estufa vem gerando grande 

preocupação entre os países e por isso em 1997 foi ratificado o Protocolo de Kyoto que 

estimularam os países a cooperarem entre si, através de algumas ações básicas como o de 

promover o uso de fontes de energia renováveis (NETO, 2009). 
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As fontes de energias renováveis são obtidas de várias formas, tais como: do sol, do 

vento, dos mares, da matéria orgânica, dentre outras. A matéria orgânica classifica-se em 

animal e vegetal de onde pode se extrair o biodiesel.  

Dentre as várias espécies da matéria orgânica vegetal no Brasil que podem produzir 

biodiesel destacam-se a mamona, Além da diversificada disponibilidade de oleaginosas, há de 

se considerar as gorduras animais, como o sebo bovino, os óleos de peixes,  

Em se tratando das fontes renováveis, pode-se apontar que o Brasil apresenta uma 

diversidade de espécies de matéria orgânica vegetal, dentre elas destacam-se a mamona, dendê 

(palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso, soja, etc. Já em relação à disponibilidade 

de oleaginosas provenientes de gorduras animais, como por exemplo, o sebo bovino, o óleos de 

peixes, o óleo de mocotó, a banha de porco, dentre outros, percebe-se também que tais fontes 

ocupam um destaque especial. Também é importante mencionar que as fontes renováveis de 

matéria para produção do biocombustíveis no país podem se oriundas de óleos e gorduras 

residuais, resultante do processamento doméstico, comercial e industrial (JÚNIOR, 2008). 

O Brasil em função de sua biodiversidade permite uma gama de possibilidades de 

oleaginosas, que tem o potencial para a produção do biodiesel. O biodiesel pode ser entendido 

como um combustível natural utilizado em motores diesel, originado de fontes renováveis que 

atenda às exigências da Agência Nacional do Petróleo. 

Pesquisou-se o abacate (Persea Americana Mill.) buscando novas fórmulas para o 

biodiesel. De sua polpa rica em gordura, é possível extrair o óleo e do caroço, o etanol. Da 

mistura do óleo e do etanol, um biodiesel tão bom ou até melhor que o da soja, pois no caso da 

soja é preciso adicionar o etanol proveniente da cana-de-açúcar.  Ainda em relação à soja, a 

produtividade do abacate por hectare é bem maior, tornando-o mais barato (MANGINI, 2009). 

Chen et al. (2009, Apud ALCARAS e HORMAZA, 2009) relata que o abacate 

(Persea Americana Mill.) é um fruto subtropical perene de árvores nativas da América Central 

e do México, onde foi cultivado desde os tempos antigos. 

O Brasil é o terceiro produtor mundial de abacate, com cerca de 500 milhões de 

unidades produzidas por ano. Cultivado em quase todos os estados, mesmo em terrenos 

acidentados, a produção ocorre o ano todo, com 24 espécies que frutificam a cada três meses 

(MANGINI, 2009). 

Devido à umidade presente no abacate, o mesmo precisa ser seco antes da obtenção do 

óleo e por isso o consumo de energia é muito grande no processo de secagem. A secagem é um 

processo que envolve simultaneamente a transferência de calor e massa entre o produto e o ar. 
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Esse processo é uma das fases de pré-processamento dos produtos agrícolas, onde tem como 

finidade extrair parte da umidade contida neles (TEIXEIRA, 2006).   

No processo de secagem, é de fundamental importância o estudo das variáveis, tais 

como a temperatura e a velocidade do ar, as quais permitem verificar a influência no estudo da 

cinética de secagem (RODRIGUES, 2002).  

Para que se tenha êxito no processo de secagem é relevante monitorar a distribuição da 

temperatura e umidade do ar no interior do produto, pois dependendo das propriedades físicas 

deles, as condições de transferências de calor e/ou massa pode receber influencias do meio 

externo (ALMEIDA et al., 2003). 

No decorrer do processo de secagem a evolução das transferências simultâneas de 

calor e de massa é caracterizada por três períodos, onde nestes períodos são analisadas as 

curvas de evolução do teor de água do produto, de sua temperatura e da velocidade de secagem 

também chamada de cinética de secagem, ao longo do tempo (PARK et al., 2004). 

Os modelos matemáticos para a secagem de produtos biológicos são importantes, pois 

permitem a simulação da operação de secagem, permitindo assim caracterizar variáveis 

envolvidas nos processos de transferências de calor e massa que ocorrem.  

São apresentados na literatura alguns modelos de formas teórica, semi-teórica e 

empírica para descrever matematicamente o processo de secagem, desde os mais simples até os 

mais complexos, onde apresentam algumas diferentes restrições e condições de contorno, para 

geometrias cilíndricas, esféricas ou planas (CEYLAN et al., 2007).  

Segundo Martinazzo et al. (2007), nos modelos matemáticos “teóricos“ baseados nos 

mecanismos internos de transferência de calor e massa e seus efeitos baseiam-se na segunda 

Lei de Fick. Já os “empíricos” são modelos de abordagem com base em dados experimentais e 

na análise adimensional que apresentam uma relação direta entre o conteúdo médio de umidade 

e o tempo de secagem. Os “semi-teóricos” baseiam-se, de modo geral, na Lei de Newton para 

resfriamento aplicado à transferência de massa.  

Faz-se necessário ajustar as curvas de secagem para possibilitar a determinação dos 

coeficientes de transferência de massa. A técnica dos mínimos quadrados é freqüentemente 

usada em ajuste de curvas, pois a mesma procura retratar melhor um conjunto de dados, 

minimizando assim a soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados.  

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 
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conhecimento não só da precisão da medida indireta efetuada, mas também da adequação do 

modelo matemático aos dados experimentais. 

Este trabalho tem por objetivo geral estudar o processo de secagem do abacate (Persea 

Americana Mill.) cortado em fatias e de se utilizar modelos matemáticos para simular a 

transferência de massa, interna e externa do produto, durante este processo. As equações 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. 

 

1.2 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, incluindo também algumas 

sugestões para trabalhos futuros e a bibliografia consultada. 

Capítulo 1 – Introdução: apresenta a importância da secagem da polpa do abacate simulado 

através de modelos matemáticos para a produção do biodiesel. 

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: considera a descrição do processo do biodiesel, da 

secagem da polpa do abacate para a produção do biodiesel, dos modelos matemáticos utilizados 

na secagem de alimentos. 

Capítulo 3 – Matéria Prima e Metodologia: mostra a seleção da matéria prima, os 

procedimentos experimentais e equipamentos utilizados na secagem da polpa do abacate. 

Capítulo 4 – Resultado e Discussão: apresentam os dados coletados experimentalmente, suas 

discussões e possíveis conclusões, determinados por meio de uma avaliação experimental e 

preditiva do teor de umidade sobre os resultados obtidos através de modelos matemáticos 

utilizados na secagem de alimentos.  

Considerações Finais e Sugestões: as considerações finais deste trabalho bem como as 

sugestões sobre trabalhos futuros. 

Referências Bibliográficas: explana o acervo utilizado para a realização deste trabalho 

finalizando este estudo.   



   
  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

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

importantes referentes ao biodiesel, ao abacate, ao processo de secagem e a fundamentação dos 

modelos matemáticos utilizado neste processo. Nele ainda constam as fontes renováveis para a 

produção do biodiesel, como também às definições fundamentais para o processo de secagem e 

os fatores que afetam a mesma. 

 

2.1 – BIODIESEL  
 

A respeito do biodiesel Meirelles (2003), defende que o mesmo é alvo de grandes 

debates; no entanto, verifica-se que ainda existem confusões e más interpretações acerca dessa 

temática. Algumas definições, por exemplo, consideram que o biodiesel é uma mistura de óleo 

vegetal e diesel mineral, enquanto outras especificam a porcentagem de cada um desses 

elementos, considerando-o como uma mistura de 90% de óleo vegetal e 10% de álcool. A 

mesma autora também expressa que tecnicamente, o biodiesel é definido como um éster 

alquílico de ácidos graxos, obtidos da reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo 

(óleos e gorduras vegetais ou animais) com álcool de cadeia curta (metanol ou etanol). 

Os maiores componentes do óleo vegetal e gordura animal são os triacilgliceróis 

(TAG, conhecido também como triglicerídeo). Os triglicerídeos têm sido considerados uma das 

melhores opções como fonte renovável de energia com potencial para substituir o diesel de 

petróleo (CAMARGOS, 2005). O biodiesel possui características similares ao diesel de 

petróleo em praticamente todas as propriedades (KNOTHE et al., 2006). 

Segundo Salvador et al. (2009) o biodiesel é um combustível alternativo de queima 

limpa, produzido com recursos domésticos e renováveis. Este não contém petróleo, mas pode 

ser adicionado a ele formando uma mistura. Pode ser usado em um motor de ignição a 
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compressão (diesel), sem necessidade de modificação. É simples de ser usado, biodegradável, 

não tóxico e essencialmente livre de compostos sulfurados e aromáticos.  

 

2.1.2 – História do Biodiesel  
 

Batista (2009) mostra que a partir da criação do motor a diesel, pelo engenheiro 

francês de origem alemã Rudolph Christian Carl Diesel (1858-1913) no final do século XIX, 

veio a possibilidade de usar óleos vegetais como combustível. Porém, somente na primeira 

década do século passado que o óleo diesel passou a ser produzido a partir do petróleo. Dentre 

os países que se destacaram no processo de produção do biodiesel feito a partir do óleo de 

amendoim e metanol foi o Japão na década de 1940, seguida de outras três patentes americanas 

na década de 1950.  

Em meados de 1970 ressurgiu nos Estados Unidos a idéia de usar biocombustíveis. 

Nessa época um dos eventos que teve um amplo destaque foi o surgimento do Ato Institucional 

do Ar Limpo pela Agência de Proteção Ambiental. Por meio desse órgão seria possível haver 

um maior controle na regularidade dos padrões das emissões de gases poluentes para a 

atmosfera. Essa ação de controle proporcionou um ambiente para o desenvolvimento de 

combustíveis de queima mais limpa, além de ter estabelecido padrões para aditivos de 

combustíveis (SALVADOR et al., 2009).  

Na Europa, o biodiesel é conhecido como o combustível ecológico produzido  

geralmente do óleo de colza e metanol. Nos últimos anos, o combustível ecológico começou a 

ser produzido a partir do girassol e da palma. Este produto é utilizado em máquinas que 

funcionam a diesel puro ou mesclado com diesel, em proporções que vão de 5% até 20%. 

(PEDROTTI, 2006). 

A Alemanha é considerada o maior produtor e consumidor mundial de biodiesel. O 

sistema de produção praticado no País baseia-se na produção de colza, utilizada, 

principalmente, para fornecer nitrogênio ao solo. A extração do óleo de colza gera farelo 

protéico, direcionado à ração animal. Conta com uma rede de mais de 1900 postos de venda do 

biodiesel. Nesses postos, o fato particular que existe é que uma mesma bomba conta com dois 

bicos, sendo um para óleo diesel de petróleo e o outro, com selo verde, para biodiesel 

(GÓES,2006). 

Ainda em se tratando dos países europeus, contata-se à França é o segundo maior 

produtor mundial de biodiesel. Nela o sistema de produção é semelhante do que adotado na 
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Alemanha, porém o combustível apresenta-se, em nível de distribuição, misturado com o óleo 

diesel mineral na proporção atual de 5%, com tendência a fixar-se, em curto prazo, em 8%.  

(CHIARANDA et al., 2005). 

Os Estados Unidos tem demonstrado grande interesse em relação à utilização de 

biodiesel em mistura ao óleo diesel do petróleo, visando à melhoria das emissões dos motores  

de ciclo diesel. A produção de biodiesel nos EUA é realizada principalmente com o  óleo de 

soja e em menor proporção com óleos variados e reciclagem de óleos de fritura. Apresenta 105 

plantas industriais operando com produção de 864 milhões de galões, equivalente a cerca de 

3.272,8 milhões de m3 (AZEVEDO, 2008). 

No Brasil, o uso energético dos óleos vegetais como combustível ocorre desde a 

década de 20. O Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto de Óleo do Ministério da 

Agricultura e no Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais iniciaram as pesquisas para 

os combustíveis alternativos e renováveis. Durante quase meio século, o País elaborou 

pesquisas sobre biocombustível, promovendo assim ações para uso em testes e foi um dos 

pioneiros a registrar patentes sobre o processo industrial do combustível ecológico: biodiesel. 

 O biodiesel insere-se na matriz energética brasileira a partir da criação de seu marco 

regulatório, através da lei 11.097/2005, publicada no Diário Oficial da União em 13/01/2005. 

Essa lei introduziu o biodiesel na matriz energética, fixou em B5, ou seja, biodiesel a 5% no 

óleo diesel, o volume mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado 

com o consumidor final, em 2013. No entanto, essa mesma lei, no segundo parágrafo, confere 

poderes ao Conselho Nacional de Política Energética, para reduzir os prazos de adição de 

percentual de biodiesel. Assim, de janeiro a junho de 2008 a porcentagem de adição de 

biodiesel ao óleo diesel passou a ser de B2 (biodiesel a 2% no óleo diesel) (JÚNIOR, 2008). 

 A Figura 2.1 mostra o marco regulatório estabelecido por esta legislação, onde se tem 

uma linha histórica, a qual vai desde a criação desta lei, até a obrigatoriedade do uso do B5 a 

partir de 2013.  
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Figura 2. 1 - Marco regulatório do biodiesel (Fonte - JÚNIOR, 2008). 
 

O Brasil devido ao seu amplo território acrescido de ótimas condições climáticas é  

considerado como um dos países oportunos para o cultivo de produtos alimentícios, químicos e 

energéticos. Além desse aspecto, o mesmo dispõe de enormes áreas ocupadas pelas atividades 

agropecuárias e agricultáveis. Por conta desses fatores positivos, faz com que seja um dos 

únicos países do mundo favoráveis para o desenvolvimento da agricultura seguida de produtos 

oleaginosos (MEIRELLES, 2003). 

Estudos divulgados pelo National Biodiesel Board, órgão que se ocupa com a 

implementação do biodiesel nos Estados Unidos, afirmam que o Brasil tem condições de liderar 

a produção mundial de biodiesel, promovendo a substituição de, pelo menos, 60% da demanda 

mundial atuais de óleo diesel mineral. Acrescenta-se que tais estudos são revestidos de extrema 

confiabilidade, pois foram realizados utilizando recursos com base em altas tecnologias.  

A Tabela 2.1 mostra o consumo do biodiesel em 2008 e a estimativa da demanda do 

mesmo para 2010. 
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Tabela 2. 1 – Consumo e Estimativa da Demanda do Biodiesel, por Região Geográfica do 

Brasil em m³. (NACHILUK e FREITAS, 2009). (Adaptada pela autora) 

 

Região 
Consumo em 2008  

do óleo diesel 

Demanda para 2010  

para o biodiesel 

Norte 3.358.605 167.930 

Nordeste 7.089.166 354.458 

Sudeste 19.840.469 992.023 

Sul 8.689.112 434.456 

Centro-Oeste 5.786.600 289.330 

Brasil 44.763.952 2.238.197 

 

Todas as regiões do País são promissores para o consumo do biodiesel destacando-se a 

Região Sudeste, a qual é também a região brasileira que lidera com a produção do abacate que 

é um forte promissor para a produção do mesmo. O Nordeste do País fica posicionado em 

terceiro lugar no consumo do biodiesel, cabendo os governantes mais incentivos e 

investimentos em tecnologias para a produção deste produto, pois essa região tem grande 

potencialidade para um melhor desenvolvimento desse produto. Nas outras regiões brasileiras 

também há um grande consumo de biodiesel, mostrando assim que esse produto é um forte 

candidato para o desenvolvimento econômico do País. 

Já a demanda para 2010 mostra novamente que o Sudeste lidera essa posição, 

enquanto que o Sul e o Nordeste seqüencialmente ocupam o segundo e terceiro lugar, enquanto 

que os demais estados brasileiros também apresentam grandes expectativas para essa demanda 

quando comparado aos demais. 

 

2.1.3 – Caracterização, Vantagens e Desvantagens do Biodiesel 
 

A caracterização do biodiesel é muito importante para a sua produção, pois uma vez 

bem caracterizado assegura um produto de qualidade e seguro para o meio ambiente. A 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) define as propriedades necessárias para a determinação 

do desempenho do produto e seu impacto ambiental, nas finalidades em que é mais usualmente 

utilizado, são elas: 

 

� Enxofre - o teor de enxofre depende da origem do petróleo e do processo de produção. 

É limitado por atuar em processos de corrosão e causar emissões poluentes; 
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� Viscosidade - a viscosidade de um fluido é a medida da sua resistência ao escoamento a 

uma determinada temperatura. É uma das características de maior importância do óleo 

combustível, que determinará as condições de manuseio e utilização do produto; 

� Água e Sedimentos - o excesso desses poderá causar problemas nos filtros e 

queimadores, bem como formar emulsões de difícil remoção. A presença de água é 

também uma das responsáveis pela corrosão nos tanques de estocagem;  

� Ponto de Fulgor - é a menor temperatura na qual o produto se vaporiza em quantidades 

suficientes para formar com o ar uma mistura capaz de inflamar-se momentaneamente 

quando se aplica uma centelha sobre a mesma. É um dado de segurança para o 

manuseio do produto; 

� Densidade Relativa a 20/4ºC - é a relação entre a massa específica do produto a 20°C e 

a massa específica da água a 4°C. No entanto, associado a outras propriedades, pode-se 

determinar o poder calorífico superior e desta maneira permitir a determinação da 

eficiência dos equipamentos onde está sendo consumido; 

� Ponto de Fluidez - é a menor temperatura na qual o óleo combustível flui quando sujeito 

o resfriamento sob condições determinadas de teste. Estabelece condições de manuseio 

e estocagem do produto. Especificam-se limites variados para esta característica, 

dependendo dascondições climáticas das regiões, de modo a facilitarem as condições de 

uso do produto; 

� Vanádio - metal encontrado com freqüência no petróleo, tem especificado seu limite no 

óleocombustível para prevenir a formação de depósitos por incrustação nas superfícies 

externas de tubosaquecidos. Estes depósitos causam a corrosão e a perda da eficiência 

térmica dos equipamentos. 

A importância do biodiesel provém principalmente dos argumentos: ser uma opção 

para a diminuição das dependências dos derivados do petróleo, diversificando a matriz 

energética brasileira; ser um componente obrigatório no curto/médio prazo na composição do 

óleo diesel; criar o novo mercado para as oleaginosas, viabilizando assim a geração de novos 

empregos em regiões pobres do Brasil, e aumentando o seu valor agregado com a sua 

transformação em biodiesel (LEIRAS et al., 2006).  

O biodiesel é miscível com o diesel de petróleo em qualquer proporção, além de ser 

totalmente compatível com o mesmo em praticamente todas as suas propriedades. Alguns dos 
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problemas inerentes ao biodiesel estão relacionados ao seu alto custo de produção que pode ser 

compensado pelo uso de matéria-prima de menor valor agregado, o que tem motivado a 

investigação de novas tecnologias para a utilização desse produto, como convém lembrar, o 

abacate. 

Através da estrutura do biocombustível, podem ser definidas características que 

apresentam vantagens e desvantagens em relação ao diesel apresentada na Tabela 2.2. 

Tabela 2. 2 - Vantagens e Desvantagens do Biodiesel (Fonte - PEDROTTI, 2006). 
 

Vantagens Desvantagens 

Possuir menos riscos de vazamento 
Aumentar a emissão de óxidos de 

hidrogênio 

Apresentar maior tendência a sofrer 

combustão completa 
Apresentar maior solubilidade em água 

Pode funcionar puro ou em mistura; 

Funcionando em motores convencionais 

com pequenas alterações 

Provocar um desgaste maior nos motores 

devido à possibilidade de vestígios de álcool 

e glicerina 

Dispensar armazenamento especial 
Ser biodegradável 

Ser solvente de componentes elastoméricos 

(borracha e derivados) 

 

Certamente, o biodiesel apresenta muitos benefícios à sociedade, onde o mesmo pode 

funcionar como estratégia real para reduzir a dependência local aos óleos importados, por 

melhorar as condições ambientais, por ampliar a oferta de empregos no setor de 

manufaturamento e por ser uma saída para produtos agrícolas de alto valor agregado 

(KNOTHE et al., 2006).  

 

2.1.4 – Transesterisficação 
 

Existem quatro métodos de se produzir biodiesel, são elas: pirólise, misturas binárias 

com petrodiesel, microemulsificação e transesterificação. O método por transesterificação é o 

abordado nesse trabalho. 

A transesterificação pode ser definida como uma reação química de um óleo vegetal 

com um álcool, que pode ser etanol ou metanol, na presença de um catalisador ácido (HCl – 

ácido clorídrico) ou básico (NaOH - hidróxido de sódio). Como resultado, obtém-se o éster 

metílico ou etílico (biodiesel), conforme o álcool utilizado e a glicerina (MEIRELLES, 2003). 

Na Figura 2.2, pode-se verificar um esquema lógico do processo de obtenção do biodiesel. 
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Figura 2. 2 - Esquema lógico do processo de obtenção do biodiesel. (MEIRELLES, 2003). 
 

Geralmente, o biodiesel é denominado de ésteres metálicos de ácidos graxos, ao invés 

de biodiesel o qual é o objetivo da reação. A glicerina pode ser usada como matéria-prima na 

fabricação de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos, dentre outros (KNOTHE et al., 2006). 

O álcool é adicionado em excesso para promover o aumento do rendimento dos 

ésteres, ou seja, deslocar a reação para a formação de produtos. O mais utilizado nessa reação, 

geralmente, é o metanol, pois o mesmo é de baixo custo financeiro. No entanto, outros álcoois 

podem ser utilizados como o etanol, o propanol, entre outros, produzindo assim um biodiesel 

de melhor qualidade. A Tabela 2.3 contém uma lista de álcoois que podem ser utilizados no 

processo do biodiesel. 

Tabela 2.3- Propriedades de álcoois que podem ser usados no processo de biodiesel 

(KNOTHEet al., 2006). 

 

Álcoois Fórmula 
Massa 

molar 

Ponto de 

ebulição 

(ºC) 

Ponto de 

Fusão 

(ºC) 

Densidade 

(g/ml) 

Metanol CH3OH 32,04 65,0 -93,9 0,79/4 

Etanol C2H5OH 46,06 78,5 -117,3 0,78/4 

1-Propanol CH2OH-CH2-CH3 60,09 97,4 -126,5 0,80/4 

2-Propanol CH3-CHOH-CH3 60,09 82,4 -89,5 0,78/4 

1-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 74,12 117,2 -89,5 0,80/4 

2-Butanol CH3-CHOH-CH2-CH3 74,12 99,5 - 0,80/4 

2-Metil- 

1-propanol 
CH2OH-CH(CH3)-CH2-CH3 74,12 108,0 - 0,80/4 

2-Metil- 

2-propanol 
CH3-COH(CH3)-CH3 74,12 82,3 25,5 0,78/4 
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Como pode ser visto na Figura 2.2, na reação de transesterificação são necessários 

catalisadores, onde os mais utilizados são os de caráter básico, como relata Pedrotti (2006), 

porque é menos corrosivo, o que torna a ação mais rápida, se comparados com os de caráter 

ácido. Podem ser hidróxidos de metais alcalinos (geralmente hidróxido de potássio ou de 

sódio), alcóxidos (metóxido ou etóxido de sódio) ou carbonato de sódio ou de potássio. 

Segundo Demirbas (2006), a transesterificação é uma reação de um triglicerídeo com 

um álcool, preferencialmente de cadeia curta, podendo ou não ocorrer na presença de um 

catalisador. Para cada mol de triglicerídeo são formados três mols de ésteres e um de glicerol. 

Isto reduz significantemente a viscosidade elevada dos triglicerídeos. A Figura 2.3 representa a 

reação de transesterificação, para a obtenção do biodiesel. 

 

H2C         OCOR'

HC

H2C

OCOR'' 3RHO

RCOOR'

RCOOR''

RCOOR'''

OH

CH2

CH

CH2         OH

OH

TRIGLICERÍDEO ÁLCOOL ÉSTERES GLICEROL

OCOR'''

 

 
Figura 2. 3 - Reação de transesterificação, para a obtenção do biodiesel (KNOTHE , 2006). 

 

Logo a transesterificação é uma reação reversível, embora durante a produção de 

ésteres alquílicos de óleos vegetais, isto é, biodiesel, a reação reversa não ocorra, ou seja, 

consideravelmente negligenciável, porque o glicerol formado na reação não é miscível no 

produto, levando a um sistema de duas fases (KNOTHE et al., 2006). 

 

2.1.5 - Matéria-prima 
 

As matérias-primas para a produção de biodiesel são: óleos vegetais, gordura animal e 

óleos e gorduras residuais.  Shintani e Yasuda (2006) relatam que uma das vantagens do 

biodiesel é sua diversidade de matérias-primas, apresentadas na Figura 2.4. 
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Óleo Essenciais Óleo Fixos ou Trigriceridios 

Óleos Vegetais 

Virgens Residuais 

Óleos e Gorduras Animais Óleos e Gorduras Residuais

Biodiesel 

Mistura com o Diesel,

In natura 
 

Figura 2. 4 - Classificação dos óleos e seus respectivos grupos de origem (SHINTANI e 
YASUDA, 2006). 

 
Óleos vegetais e gorduras são basicamente compostos de triglicerídeos, ésteres de 

glicerol e ácidos graxos, onde as principais fontes para extração de óleo vegetal são as plantas 

oleaginosas como: soja, mamona, palma, pinhão manso, amêndoa do coco de babaçu, caroço de 

algodão, grão de amendoim, polpa de abacate, caroço de oiticica e sementes de linhaça, canola, 

girassol e maracujá. 

Os óleos e gorduras de animais possuem estruturas químicas semelhantes as dos óleos 

vegetais. As diferenças estão nos tipos e distribuições dos ácidos graxos combinados com o 

glicerol. Como exemplo, pode-se citar o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó, a 

banha de porco, dentre outras. 

Os óleos e gorduras residuais podem constituir também matéria-prima para a produção 

de biodiesel. Esses podem ser oriundos de lanchonetes e cozinhas, sejam elas comerciais 

domésticas ou industriais decorrentes de frituras, de indústrias de alimentos fritos, de esgotos 

municipais ricos em óleos e graxas, indústrias de pescado e de couro, dentre outras.  

As fontes para a extração de óleo vegetal são as mais variadas e viáveis. Chiaranda et 

al., (2005), mostram que o Brasil apresenta-se um quadro importante para exploração e 

expansão da biomassa para fins energéticos, isso ocorre devido as suas favoráveis condições 

climáticas e ampla extensão territorial. No grupo dos produtos que poderão ser cultivados no 

Brasil, pode-se inserir também as oleoginosas. 
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Na Tabela 2.4 são apresentadas algumas características de culturas oleaginosas com 

potencial de uso para fins energéticos. 

Tabela 2. 4 - Características de culturas oleaginosas com potencial de uso para fins energéticos 

(CHIARANDA et al., 2005). 

 
Espécie Origem 

do Óleo 

Conteúdo 

do Óleo(%) 

Ciclo de Max. 

Eficiência (anos) 

Meses de 

Colheita 

Rendimento 

(t/ha) 

Dendê Amêndoa 20.0 8 12 3,0- 6,0 

Abacate Fruto 7,0 – 35,0 7 12 1,3- 1,9 

Coco Fruto 55,0 – 60,0 7 12 1,3 – 1,9 

Babaçu Amêndoa 66,0 Anual 12 0,1 – 0,3 

Girassol Grão 38,0 – 48,0 Anual 3 0,5 – 1,9 

Colza Grão 40,0 – 48,0 Anual 3 0,5 – 0,9 

Mamona Grão 43,0 – 45,0 Anual 3 0,5 – 0,9 

Amendoim Grão 40,0 – 43,0 Anual 3 0,6 – 0,8 

Soja Grão 17,0 Anual 3 0,2 – 0,4 

Algodão Grão 15,0 Anual 3 0,1 – 0,2 

 

Nesse grupo, a escolha da matéria-prima varia de uma localização à outra de acordo 

com a disponibilidade, onde a matéria graxa mais abundante é geralmente a mais utilizada. 

Óleos refinados podem ser relativamente dispendiosos mesmos sob as melhores condições, 

quando comparados com os produtos derivados do petróleo e a opção pelo óleo para a 

produção de biodiesel depende da disponibilidade local e da viabilidade econômica.  

Pesquisas recentes sobre o abacate relatam que essa fruta pode ser uma nova 

alternativa para a produção do biodiesel, pois a mesma apresenta um ciclo de eficiência 

bastante longo, podendo ser colhido o ano inteiro. Ainda da fruta é possível extrair as duas 

matérias primas necessárias para o biodiesel, sendo que da polpa extrai-se o óleo e do caroço, o 

álcool, diferenciando apenas na coloração do mesmo, que é esverdeado o que não afeta a sua 

qualidade (MANGINE, 2009). 

 
2.2 – ABACATE 

 

O abacate (Persea Americana Mill) pertence à família Laurácea e gênero pérsia. O 

abacateiro é nativo do México, Guatemala e Antilhas, onde são identificadas mais de 150 

variedades (OLIVEIRA et al., 2008).  
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É uma das frutas tropicais mais valiosas e a expansão de sua produção é justificada por 

seu valor nutritivo. Cultivado em quase todo o Brasil é uma planta bastante produtiva por 

unidade de área, onde o óleo dessa fruta é extraído quando está madura.  

A composição centesimal das variedades do abacate varia de espécie para espécie, 

devido à grande variedade existente no território brasileiro. A Tabela 2.5 apresenta a 

composição centesimal média do abacate in natura. 

 

Tabela 2. 5 - Composição centesimal média da polpa do abacate in natura para 100g 
(NEPA,2006). 
 

Composição Quantidade 

Umidade 83,8 % 

Proteínas 1,2 g 

Lipídios 8,4 g 

Colesterol 0,0 g 

Carboidratos 6,0 g 

Fibras 6,3 g 

Cinzas 0,5 g 

Cálcio 0,008 g 

 

Aproximadamente 80% do peso do abacate se referem à polpa do fruto úmido, que 

prejudica o rendimento da extração do óleo. Por isso, a importância de se realizar o processo de 

secagem antes de qualquer procedimento industrial para obtenção de produtos mais nobres 

como, por exemplo, o óleo. 

Um estudo feito por Tango et al. (2004) apresenta variedade do fruto do abacate 

encontrado em São Paulo, cujos frutos apresentam em sua polpa teores de umidade 

diferenciados. Tabela 2.6 mostra variedades de abacates do Estado de São Paulo, com seus 

respectivos teores de umidade. 
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Tabela 2. 6 - Teores de umidade da polpa de diversos tipos de abacate (TANGO, 2004). 
 

VARIEDADES UMIDADE (%) 

Hass 57,2 

Fuerte 60,5 

Glória 66,1 

Collinson 67,9 

Anaheim 70,8 

Itzamna 69,2 

Wagner 71,6 

Ouro verde 70,4 

Carlsbad 71,5 

Mayapan 72,3 

Winslow 77,3 

Quintal 77,4 

Monte d’Este 76,6 

Mac Donald 77,8 

Barker 77,5 

Westin 78,6 

Winslowson 80,9 

Sinaloa 79,9 

Vitória 81,9 

Waldin 81,7 

Linda 86,2 

Simmonds 84,0 

Fortuna 87,2 

Pollock 87,9 

MÉDIA 75,5 

 

Oliveira et al., (2008) relatam que a importância econômica do abacate está ligada com 

o seu alto teor lipídico, sendo considerado os lipídios um dos principais componentes de seus 

frutos, razão pela qual o aproveitamento do óleo é a principal finalidade de sua industrialização. 

Ainda relatam que ao analisarem a variedade Quintal proveniente do Estado do Rio Grande do 

Sul determinaram 4,2% de óleo. 

Girardi (2009), ao estudar o teor de óleo do abacate verificam que o mesmo varia de 5 

a 30%. Algumas amostras coletadas no Estado de São Paulo apresentaram 16% de óleo.  

Crizel et al. (2009) recolheram amostras de abacates da variedade Fortuna de quatro 

fornecedores diferentes do Estado do Rio Grande do Sul e obtiveram 17,71% de teor de óleo.  
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Segundo o (SBRT) -  Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, (2009) apesar da 

enorme disponibilidade do fruto no Brasil, o óleo do abacate ainda é importado, devido a falta 

de tecnologias adequadas para o processamento. O principal obstáculo para obtenção do óleo é 

o alto teor de umidade, afetando assim o rendimento de sua extração. Diversos processos 

extrativos do óleo da polpa do abacate  têm sido estudados, tais como: 

 

� Extração por centrifugação da polpa úmida; 

 

� Extração do óleo por solventes, utilizando polpa liofilizada; 

 

� Extração por prensagem hidráulica contínua ou descontínua; 

 

� Tratamento da polpa fresca com produtos químicos; 

 

� Processos enzimáticos; 

 

� Processos convencionais de extração de óleo para sementes oleaginosas; 

 

� Extração por prensagem a frio; 

 

� Processo artesanal, usando o calor do sol. 

 

Dentre os processos citados, a escolha deve ser feita visando o melhor rendimento 

possível para a obtenção do óleo.  

Girardi (2009) relata que de todos os métodos estudados por um grupo de 

pesquisadores do Estado de São Paulo para a obtenção do óleo de abacate, o melhor resultado é 

o obtido com a desidratação, ou seja, aqueles classificados para extração de sementes 

oleaginosas.  

 

2.2.1 – Produção do Abacate 
 

A produção do abacate vem se expandindo a cada dia devido a sua potencialidade na 

produção do biodiesel, pois se trata de uma fruta muito rica em ácidos graxos, ou seja, rica em 
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teor lipídico, o qual proporciona a extração de óleo para fins industriais. Antes mesmo de se 

produzir o biodiesel, essa fruta já era comercializada com fins nutritivos e energéticos quando 

comparada com outras frutas tropicais. 

Segundo Girardi (2009), do abacateiro, teoricamente, é possível extrair de 2,2 a 2,8 

mil litros de óleo por hectare de abacate. O número é considerado elevado quando comparado 

com a extração de outros óleos como: soja (440 a 550 litros/ha), mamona (740 a 1 mil 

litros/ha), girassol (720 a 940 litros/ha) e algodão (280 a 340 litros/ha). 

O México é responsável por 94% da produção mundial dessa fruta, posicionando-se 

então em primeiro lugar na produção do abacate, enquanto que o Brasil é o terceiro maior 

produtor mundial, possuindo uma produção de ordem de 500 milhões de fruto ao ano     

(SBRT, 2009).  

O principal Estado brasileiro produtor de abacate é São Paulo seguido de Minas Gerais 

e Paraná, como pode ser vista na Tabela 2.7 que destaca os principais Estados brasileiros 

produtores de abacate em 2008. 

 

Tabela 2. 7 - Principais Estados brasileiros produtores de abacate em 2008 (IBGE, 2009). 
 

Posição Estados Produção (t) 

  1º  São Paulo 72.291 

   2º  Minas Gerais 28.005 

3º Paraná 17.559 

4º Rio Grande do Sul 8.030 

5º Maranhão 7.058 

6º Ceará 4.430 

7º Distrito Federal 3.019 

8º Espírito Santo 2.772 

9º Rio Grande do Norte 1.762 

10º Pernambuco 957 

11º Amazonas 846 

12º Para 825 

13º Roraima 718 

14º Paraíba 710 

15º Rio de Janeiro 626 

16º Goiás 572 
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O Estado de São Paulo é apresentado como maior produtor deste produto, com 

produção estimada, em 2008, de 108.44 mil toneladas gerando assim 24.463 mil R$. O segundo 

Estado maior produtor, Minas Gerais, gerou em 2008 com essa produção cerca de 16.090 mil 

R$, seguido do Paraná que ocupa a terceira posição com uma produção 16.969 mil toneladas de 

abacate do mesmo ano (IBGE, 2008). 

O Estado da Paraíba ocupa o décimo quarto lugar como produtor de abacate ficando 

em posição superior apenas dos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás. O Estado da Paraíba, em 

2008 produziu 710 toneladas em 88 hectares de plantação, gerando R$ 222.000,00 (duzentos e 

vinte dois mil reais), possibilitando assim mais empregos e aumentando seu Produto Interno 

Bruto. 

Entre as cidades paraibanas, a que mais se destaca é Alagoa Nova situada na Região 

Agreste Paraibano onde a mesma possui cerca de doze hectares de plantação de abacate e uma 

produção de 120 toneladas, a qual rendeu no ano de 2008 cerca de R$16.000,00 (dezesseis mil 

reais) (IBGE, 2009). A Figura 2.5 a seguir, mostra um mapa que destaca a principal cidade do 

Estado Paraibano produtora de abacate Alagoa Nova. 

 

 

Figura 2. 5 - Principal cidade da Paraíba produtora de abacate: Alagoa Nova (IBGE, 2009). 
     Elaborado por: José Nildo F. de Arruda, Dezembro de 2009. 
 

Dentre as principais cidades Paraibanas que produzem abacate verifica-se que ainda 

merecem destaque Bananeiras e Matinhas, ocupando assim a segunda e terceira posição, 

respectivamente. A Tabela 2.9 mostra os alguns Municípios paraibanos produtores de abacate. 
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Tabela 2. 8 - Alguns municípios paraibanos produtores de abacate 
 em 2008 (IBGE, 2009). 
 

Cidades  

(PB) 

Produção  

(t) 

Valor da  

Produção (R$) 

Área 

Plantada (ha) 

Área  

colhida (ha) 

Alagoa Nova 120 30.000,00 12 12 

Bananeiras 80 40.000,00 10 10 

Matinhas 64 19.000,00 8 8 

Pilões 56 17.000,00 8 8 

Alagoa 

Grande 

40 16.000,00 5 5 

Lagoa Seca 40 8.000,00 5 5 

 

A plantação desta agricultura no Estado da Paraíba ainda é muito irrisória comparando 

com os demais Estados brasileiros. Logo com a crescente demanda do biodiesel, cabem aos 

governantes mais incentivos em relação a esta agricultura.  

Considerando-se a quantidade de óleo que pode ser obtida por unidade de área 

cultivada, o abacateiro é uma planta perene, podendo ser cultivada em áreas de topografia 

acidentada e o óleo de seus frutos apresenta interessantes características químicas. A sua 

comercialização a varejo ocorre sem refrigeração, ampliando assim o período entre a colheita e 

o amadurecimento e ainda proporciona o transporte a longas distâncias e aumenta o período de 

comercialização (KLUGE et al., 2002). 

 

2.3 – FUNDAMENTOS DA SECAGEM 
 

2.3.1 – Secagem 
 

A secagem é uma operação unitária que envolve a retirada de umidade do alimento 

promovendo a conservação dos mesmos quanto à proliferação de microrganismos, reações 

químicas e bioquímicas indesejáveis. É definido como sendo um processo que envolve, 

simultaneamente, a transferência de calor e massa, que podem alterar de forma substancial a 

qualidade e as propriedades físicas do produto, dependendo do método e das condições de 

secagem (BROD, 2003).  

Esse processo pode ser realizado de forma natural expondo o alimento diretamente ao 

sol e de forma artificial utilizando equipamentos como estufas e secadores (PARK et al., 2001). 
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A secagem é um processo que remove grande parte de líquido de um produto por 

evaporação mediante a ação de transferência de calor, onde essa transferência de calor pode ser 

feita por três meios: convecção com a passagem de fluxo de ar aquecido, condução através da 

superfície sólida e por irradiação. Dos três, a convecção é o mais utilizado (PARK, 1998). 

Os produtos agrícolas tem sido objetivo de estudo de diversos pesquisadores, uma vez 

que apresenta grande importância para otimização de processos comerciais, industriais e de 

transporte. Os produtos agrícolas in natura são muito perecíveis, o que justifica mecanismos de 

preservação e conservação destes produtos através do processo de secagem. 

Belghit et al. (2000) relatam que a secagem é usada para reduzir o peso e o volume dos 

alimentos para baratear os custos de transporte e armazenamento. O uso da secagem em 

alimentos também tem a finalidade de conservar o produto por mais tempo; proteger contra a 

degradação enzimática e oxidativa; estabilizar os componentes aromáticos à temperatura 

ambiente por longos períodos; economizar energia, disponibilizando o produto o ano todo 

(CÓRDOVA, 2006). 

Em estudos realizados por Braga (2007) mostra que novas tecnologias tem sido 

desenvolvidas com o objetivo de atender a manutencão da qualidade de alimentos secos. Tais 

mecanismos tratam-se do uso de novos métodos de secagem, melhoramento e otimização dos 

modelos de conservação existentes. Por conta desses fatores, tem-se um controle maior quanto 

os atributos de qualidade, como aroma, estrutura, cor, valores nutricionais, dentre outros. 

São inúmeros os trabalhos que tem sido pesquisados com o objetivo de identificar as 

características de diversos produtos agrícolas no processo de secagem para manter sua 

qualidade. A Tabela 2.9 mostra alguns desses trabalhos de produtos agrícolas, com seus 

respectivos autores: 

 

Tabela 2. 9 - Trabalhos pesquisados de alguns produtos agrícolas (ALMEIDA, et al. 2009). 
 

Produtos Autores Ano 

Uva Ramos et al. 2005 

Trigo parborizado Mohapatra & Rao 2005 

Pera Lahsasni et al. 2004 

Pimenta Kaymak-Ertekin 2002 

Arroz em casca Basunia & Abe 2001 

Feijão preto Afonso Junior & Correa 1999 

Trigo Sun e Woods 1994 
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Segundo Quintero (2007), no processo de secagem existem alguns fatores que podem 

interferir numa operação bem sucedida, entre os principais podem-se destacar os que estão 

ligados diretamente ao produto a ser seco como (espessura do produto e as características dos 

mesmos) e ainda também com os que estão ligados com o ar de secagem (temperatura, 

velocidade, umidade), como descrito a seguir. 

 

� Espessura do produto 

 

A espessura do produto está relacionada com a subdivisão do mesmo, ou seja, quanto 

maior a superfície exposta, menor a espessura dos pedaços. Logo, quando o material possui 

maior área de contato, facilita a troca de calor e massa diminuindo assim o tempo do processo 

de secagem.  

Borges et al. (2008), ao estudarem a secagem de fatias de abóbora 

(Cucúrbita moschata L.) por convecção natural e forçada, observaram que as fatias no secador 

forçado resultaram em produtos de menor encolhimento com condições de temperatura e 

velocidade do ar de secagem controlado, como também, o uso de fatias de abóboras com maior 

área de contato. 

 

� Características do produto 

 

Na maioria das vezes os produtos possuem peculiaridades em relação as suas 

características, isto é, a forma, o tamanho, a estrutura e as suas dimensões variam entre cada um 

deles. Logo, durante a secagem essas diferenças mencionadas acima, exercem uma influencia 

direta no processo de transferência de calor e massa entre o ar e o produto. 

A respeito das características que apresentam os produtos Vagenas et al. (1990, Apud 

Rodrigues, 2002), verificaram algumas problemas relacionados a secagem de alimentos. Tais 

dificuldades referem-se a composição e estrutura dos mesmos. 

 

� Velocidade do ar 

 

No processo de secagem é de fundamental importância o estudo da velocidade do ar 

com que a secagem ocorre, podendo ser obtida por meio de um planejamento experimental, o 
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qual permite verificar, os efeitos individuais da secagem, como também, a interação de todas as 

variáveis mais importantes para o processo. 

EL-AOUAR (2003), observou a influência da velocidade do ar de secagem para as 

velocidades de 1,25; 2,25 e 3,25 m/s e de temperaturas (40 e 60°C) 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 proporcionaram um menor tempo de secagem. 

 

� Temperatura do ar 

 

A temperatura é um parâmetro físico que descreve as transferências de energia térmica 

e energia cinética. A aplicação de temperaturas elevadas aumenta a velocidade de transferência 

de massa no produto, facilitando então a saída de umidade do mesmo para superfície. Por outro 

lado altas temperaturas podem alterar algumas propriedades dos produtos tais como: cor, odor, 

textura, entre outros. 

Córdova (2006) relata que em um processo com elevadas temperaturas (>50°C) pode 

resultar na degradação da cor. Porém, com o aumenta da velocidade do processo da secagem, 

diminui o tempo da mesma. 

 

� Umidade relativa do ar  

 

O ar atmosférico é composto por gases e vapor de água, variável conforme condições 

atmosféricas. A umidade relativa do ar pode ser definida como uma relação entre a pressão de 

vapor do ar e a pressão de vapor do ar obtida em condições de equilíbrio ou saturação sobre 

uma superfície de água líquida. 

De acordo com Quintero (2007) mostra que quando um material biológico é exposto a 

determinada umidade relativa do ar, com o decorrer do tempo pode-se atingir uma condição de 

equilíbrio com o ambiente. Isto ocorre quando a pressão de vapor de água na superficie do 

material se iguala a pressão de vapor do ar que o envolve. 
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2.3.2 – Categorias da Secagem 
 

A secagem é empregada visando diversas finalidades. Para os produtos agrícolas e 

alimentícios, é empregada principalmente na preservação, permitindo também o transporte e 

armazenamento sem refrigeração. A escolha do melhor método deve ser escolhida tendendo 

obter as maiores taxas de evaporação de umidade e um produto final de melhor qualidade. Para 

o processo de secagem são incluidos as seguintes categorias: 

 

� Produto em contato com o ar à pressão atmosférica 

 

O vapor de água do produto é retirado pelo ar em convecção forçada ou para o ar em 

convecção natural, se transferido calor para o produto através do ar quente (convecção) ou em 

contato com superfícies quentes (condução).  

Segundo Ratti (2001), a secagem com ar aquecido é um processo bastante utilizado 

para a preservar alimentos, onde o produto a ser seco é mantido a uma corrente de ar quente 

que passa sem interrupção e assim a água do produto é retirada. Com a aplicação desse 

processo de secagem, garante-se um controle na qualidade do alimento. No entanto, durante um 

longo período de tempo de estocagem a qualidade do produto final pode receber decréscimo 

quanto à dureza, a cor e o sabor.  

 

� Secagem a vácuo 

 

A evaporação da água ocorre a baixas pressões sem necessariamente altas 

temperaturas. É uma forma extremamente interessante de secar materiais porque atenua a 

pressão de vapor da água e fornece um maior gradiente de temperatura entre o meio de 

aquecimento e o material. 

Dentre os diversos métodos de secagem, o método a vácuo é utilizado por ser 

intermediário entre a secagem tradicional e a liofilização, pois o mesmo obtém maiores taxas 

de evaporação da umidade e um produto final de melhor qualidade se comparado com a 

secagem tradicional com ar quente, e ainda permite trabalhar a pressões baixas com 

temperaturas moderadas (menores que 100°C), (KOMPANY et al. 1993, apud PINEDO e 

MURR, 2005). 
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� Secagem a frio (liofilização ou “freeze drying”) 

 

A secagem em spray dryer é um método adequado para produtos de alto valor 

agregado, sendo uma técnica de larga escala para a secagem de alimentos onde a água interna 

do produto é congelada ocorrendo uma sublimação da água. No entanto, é uma operação 

unitária com um custo elevado. 

Mata et al. (2005), ao obterem graviola em pó pelo processo de liofilização, 

concluíram que esse processo preserva grande parte das características originais do produto in 

natura como: sabor, cor, aparência e aroma. 

 
2.3.3 – Tipos de Secagem 
 

Existem diferentes tipos de secagem, os quais devem ser escolhidos de acordo com a 

composição do produto e sua condição de colheita. Os processos de secagem mais dinâmicos 

são os mecânicos que são classificados como se segue: 

 

� Secagem estacionária 

 

A designação de secagem estacionária é dada quando não há movimentação do 

produto durante a secagem. Geralmente é utilizada em grãos que são colocados em silos-

secadores que sofrem a ação do ar aquecido. Este tipo de secagem apresenta baixa capacidade 

de secar em função da altura da camada de sementes serem regulada pela distância da entrada 

da secagem e o fluxo de ar envolvido. 

Garcia et al. (2001) relatam que a secagem estacionária de sementes de trigo com ar 

forçado resultou diferenças de grau de umidade entre as camadas  e que o tempo de secagem 

com esse método varia com o fluxo de ar e com a altura da própria camada das sementes.  

 

� Secagem contínua  

 

Neste sistema de secagem geralmente se utiliza grãos, onde os mesmos entram 

úmidos, mantêm contato com o ar aquecido, perdem água e se aquecem. Portanto, a secagem 

contínua consiste em passar as sementes uma única vez pela fonte de calor, de tal forma que 

ingressem úmidas no topo do secador e sofram a ação do aquecimento. Fluindo assim 
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continuamente no corpo do mesmo por gravidade e saindo seca na sua base o que vem ser o 

local de resfriamento da massa de sementes dentro da câmara de secagem. 

Neste tipo de secagem Torres (2006) classifica este sistema pelo de acordo com o 

sentido de deslocamento das sementes e do ar de secagem como:  

 

a) Concorrente - o produto juntamente com o ar de secagem deslocam-se paralelamente, 

em sentidos iguais no interior do equipamento;  

b) Contracorrente - produto juntamente com o ar de secagem deslocam-se paralelamente 

em sentidos divergentes no interior do equipamento; 

c) Corrente cruzada - o ar de secagem possui um deslocar-se perpendicularmente, onde 

constata-se que a maioria dos equipamentos de secagem apresenta esse fator. 

 

� Secagem Intermitente 

 

A secagem intermitente é um tipo de secagem descontínua, com períodos de energia e 

aplicação de calor, geralmente em sementes. É caracterizada pela passagem descontínua do ar 

pela massa de sementes, também em movimento, promovido pela recirculação das sementes no 

secador. A secagem intermitente visa à taxa de entrada de calor para a cinética de secagem do 

material a ser seco, de maneira que evite a degradação térmica dos produtos sensíveis ao calor.  

Fungueto (2003), avaliando os efeitos da secagem intermitente sobre a germinação de 

sementes de arroz, observou que esse tipo de secagem é um processo viável e que não houve 

degradação térmica na germinação dessas sementes. 

 

� Secagem de camadas delgadas 

 

O processo de secagem em camadas delgadas promove o envolvimento do produto 

pelo ar de secagem em regime agitado turbulento. Devido à resistência interna de umidade, a 

migração da mesma é fator limitante de secagem e por isso as duas maneiras mais aplicadas na 

tentativa de dimensionar essa migração é através da teoria difusional de líquidos ou de 

equações empíricas.  

Monte et al. (2008) relatam que no sistema automático para secagem de produtos 

agrícolas em camada delgada não houve diferença significativa entre os valores medidos e os 
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pré-definidos, validando assim uma série de resultados confiáveis, com elevada precisão e um 

excelente desempenho. 

 

� Secagem de camadas espessas 

 

A secagem em camadas espessas se dá através da passagem do fluxo de ar que vai 

perdendo parte de sua energia e ganha vapor de água a partir do momento em que o mesmo vai 

passando através do produto. Observa-se que nesse tipo de secagem o produto oferece 

resistência a passagem do fluxo de ar, podendo impedir a passagem do mesmo nas suas últimas 

camadas, que conseqüentemente poderá ocasionar uma possível deterioração. 

Fioreze (2004) afirma que em alguns casos, na secagem de produtos com alto teor de 

umidade e baixo fluxo de ar, a umidade retirada do produto na parte inferior, pode ser 

depositada no produto da parte superior, umedecendo-o mais.  

 

2.3.4 – Umidade do Produto 
 

Um dos principais parâmetros do material a ser seco é a umidade do produto. A 

umidade de um produto é a grandeza direta entre a massa de água presente no material e a 

massa de material isenta de água, ou seja, massa seca. Quanto à ligação da água com essa 

matéria seca, a mesma pode estar fortemente presa, sendo de difícil retirada, ou então, na forma 

de água livre. 

Para pesquisas, considera-se o produto com umidade e matéria seca separados. A 

Figura 2.6 representa o alimento com água e matéria seca separados. 

 

 

Figura 2. 6 - Diagrama da água e matéria seca em produto separado. 
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Onde: 

 

Xbs: teor de umidade em base seca (g H2O/g matéria seca) 

Xbu: teor de umidade em base úmida (g H2O/ 100g produto) 

Park e Antônio (2006)  relatam que essa umidade pode estar presente no alimento sob 

duas formas: 

� Água livre: É a água que está adsorvida no alimento, ou seja, é a água que está 

distribuída sobre a superfície dos mesmos. É a mais abundante e de fácil remoção sob 

temperaturas adequadas.  

� Água ligada: É a água da composição dos alimentos, que faz parte da estrutura do 

material ligada à matéria sólida do produto, ou seja, dos lipídios, das proteínas, dos 

açúcares, fibras, entre outros. Dependendo da natureza da amostra, requer temperaturas 

adequadas e diferentes para a sua remoção.  

 

Segundo Brod (2003) o conteúdo de umidade de um produto é a proporção direta entre 

a massa de água presente no material e a massa de matéria seca.  Ele está presente nos 

alimentos e se chama teor de umidade, podendo ser expresso por Xbs (base seca) e por Xbu 

(base úmida) o qual é dado em percentagem (%), como segue: 

 

s

a

bs
P

P
X =                    (2.1) 

 

100*
PP

P
X

sa

a
bu +
=                   (2.2) 

 

Onde: 

 

Xbs: teor de umidade em base seca  

Xbu: teor de umidade em base úmida  

Pa: peso inicial da amostra (g) 

Ps: peso da amostra após a secagem (g) 
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Em estudos realizador por Park e Antônio (2006), mencionam que a umidade exerce 

um papel fundamental nos processos microbiológicos, como também no surgimento de fungos, 

leveduras e bactérias. Portanto, compreender o teor de umidade das matérias-primas é um 

procedimento relevante para se garantir a qualidade nas fases de conservação, armazenamento  

manutenção, e comercialização. 

A determinação do teor de umidade para os produtos biológicos é um procedimento 

fundamental para assegurar sua qualidade. Valores de umidade considerados seguros para esses 

tipos de produtos são conhecidos e devem ser respeitados para que a qualidade dos mesmos se 

mantenha durante a utilização.  

Weber (1995) classifica a determinação do teor de umidade do produto como: direto e 

indireto. Nos métodos diretos, a umidade do produto é extraída numa estufa, por destilação ou 

raios infravermelhos, enquanto que nos indiretos são feitas passagem de uma corrente elétrica 

através do produto. 

 

� Métodos Diretos 

 

Nos métodos diretos toda a água é retirada do produto, comumente por processo de 

aquecimento e o teor de umidade é calculado pela diferença de peso das amostras no começo e 

término do processo. Esta diferença corresponde à quantidade de água retirada do produto. 

Devido à sua maior confiabilidade os métodos diretos são empregados como padrão para a 

aferição de outros procedimentos. 

O método direto mais utilizado é o da estufa, pois é recomendado para todos os 

produtos que não contenham altos teores de açúcares. As temperaturas e o tempo de secagem 

variam de acordo com a finalidade da secagem. Geralmente, a secagem na estufa é até peso 

constante do produto entre duas ou mais pesagens sucessivas. Esse método de peso constante é 

o mais adequado e confiável, baseando-se na retirada da umidade por aquecimento, onde o ar 

aquecido é absorvido por uma camada muito fina do alimento e é então conduzido para o 

interior por condução.  A retirada incompleta da água pode ser devido a evaporação onde a 

mesma pode estar fortemente presa por forças de hidratação, pela formação de crosta na 

superfície do produto ou  até mesmo, se o movimento dessa evaporação for impedido pela 

baixa difusividade.  
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O aquecimento direto da amostra a 105ºC é o processo mais usual, onde a pesagem da 

amostra deve ser feita somente após resfriá-la completamente no dessecador, pois a pesagem a 

quente levaria a um resultado falso. 

 

� Métodos Indiretos 

 

Os métodos indiretos são aqueles onde o teor de umidade é considerado em função das 

propriedades elétricas do produto em uma determinada condição. Os dois métodos mais 

utilizados são o da resistência elétrica e o da capacitância. São calibrados para cada produto 

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

corrente elétrica através do produto. 

Esses métodos são práticos e rápidos, mas estão sujeitos a erros decorrentes da 

variação das propriedades físicas do produto, da temperatura ou da distribuição da umidade no 

interior dos mesmos. 

 

2.3.5 – Processo de Secagem 
 

O objetivo de qualquer processamento é manter a qualidade do produto. Portanto, a 

qualidade de qualquer produto depende do seu destino  final, o que, por sua vez, dirá quais as 

características deverão ser preservadas.  

O processo de secagem é uma das técnicas mais antigas documentadas na literatura 

para reduzir a umidade do produto sendo responsável pela sua alta perecibilidade. Dentre elas, 

podemos citar os processos de secagem por convecção natural (feita geralmente em estufas) e 

circulação forçada (em diferentes tipos de secadores), aplicados a uma grande variedade de 

frutas e vegetais (LIN, 1999).  

Nesse processo, utiliza-se energia para retirar parte da umidade ou quase toda umidade 

de produtos agrícolas, sob condições de temperatura, umidade e velocidade do ar, 

adequadamente controlado, tendo como principal objetivo a manutenção das qualidades do 

produto, como também, uma redução no gasto de energia e no tempo do processo. 

Quando se coloca o produto em contato com o ar quente, ocorre uma transferência de 

calor do ar ao produto sob efeito da diferença de temperatura existente entre eles, a qual 

depende das condições externas, tais como: temperatura do ar, umidade do ar, fluxo e direção 

do ar, área de exposição do sólido e pressão. Simultaneamente, a diferença de pressão parcial 
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do vapor de água existente no ar e da água presente na superfície do produto determina uma 

transferência de massa para o ar, na forma de vapor d’ água. A remoção da umidade da 

superfície do produto é função tanto da área do produto em exposição ao ar, como da 

capacidade do ar de retirar a água da superfície. Quanto maior a área superficial do produto, 

maior a área de troca de calor e massa com o fluxo de ar, facilitando assim a remoção de água. 

De acordo com a Figura 2.7, pode-se observar o diagrama do processo de secagem. 

 

 

Figura 2. 7 - Diagrama do processo de secagem. 
 

Portanto, é através desse método, a transferência de calor da fonte quente para o 

material a ser seco (úmido), que ocorrerá a evaporação da água do material a ser seco e logo 

após a transferência de massa arrastará o vapor formado na superfície do produto. 

Assim, observa-se que dois fenômenos ocorrem simultaneamente quando um sólido 

úmido é submetido à secagem (PARK et al., 2007): 

 

� Transferência de energia – ocorre do ambiente para evaporar a umidade superficial do 

produto, sendo esta transferência de energia depende de alguns fatores, tais como: 

condições externas de temperatura, umidade do ar, fluxo e direção do ar, área de 

exposição do sólido (forma física) e pressão. 

� Transferência de massa – ocorre da parte interna do material para a superfície, sendo 

esta seguida pela evaporação devido ao primeiro processo. O fluxo  interno da umidade 

no produto é realizado em função da natureza física do sólido, da temperatura e 

conteúdo de umidade do produto. 
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Com a intensificação do processo da secagem, observa-se que a mesmo sofre fortes 

influencias por algumas variáveis, tais como: geometria do produto, temperatura, umidade 

relativa e também a velocidade do ar. Observa-se também que este processo se destaca pela 

troca do conteúdo de massa e/ou calor com o tempo. 

Bendlin (2003) relata que a transferência de calor e massa entre o ar de secagem e o 

produto é um fenômeno comum a qualquer condição de secagem, logo as características 

específicas de cada produto associadas às propriedades do ar de secagem, determinam diversas 

condições desse processo. 

 

2.3.6 – Migração de Umidade: Mecanismo 
 

Durante o processo de secagem, para que se tenha a evaporação de água da superfície 

do material ao ambiente, a água deve ser conduzida do interior do produto até a superfície. O 

movimento de água é avaliado pelos mecanismos de transferência de massa, que indicarão a 

dificuldade de secagem dos mesmos. Esse fator depende da estrutura interna do produto, do 

tamanho da partícula e do seu gradiente de concentração. Quanto maior a partícula, maior à 

distância a ser percorrida pelo calor, da superfície para o centro, e pela umidade, do centro para 

a superfície do produto para ser evaporada. Logo, com o aumento do gradiente de concentração 

através do aumento da temperatura e/ou diminuição da umidade do fluxo de ar, geralmente 

aumenta a rapidez da secagem, pois aumentam as diferenças de concentrações entre as camadas 

internas e externas do produto a ser seco. A Figura 2.8 representa a migração de umidade no 

interior do produto para a superfície e vice-versa. 

 

 

Figura 2. 8 - Diagrama da migração de umidade do produto. 
 

Segundo Brod (2003), durante o processo de secagem, para que a evaporação de água 

da superfície do material ao ambiente realizada, a água deve ser transportada do interior do 

sólido até a superfície. Durante esse processo os mecanismos mais importantes são: 
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� Difusão líquida: acontece por causa da existência do gradiente de concentração; 

� Difusão de vapor: acontece por causa do gradiente de pressão de vapor, e devido a 

presença do gradiente de temperatura; 

� Escoamento de líquido e de vapor: acontece por causa da diferença de pressão 

externa, da concentração, da capilaridade e da alta temperatura. 

Dos diferentes mecanismos que governam o movimento de umidade interna de um 

produto, a difusividade de líquido sob efeito de um gradiente de concentração de umidade, é o 

observado na secagem segundo a Lei de Fick. As seguintes considerações servem para 

fundamentar o fenômeno de secagem: o conteúdo inicial de umidade, o conteúdo final de 

umidade que chega (umidade de equilíbrio), a água que está relacionada com a estrutura do 

produto e também o transporte dessa água que é feito do interior à superfície do produto 

durante a secagem. 

 

2.3.7 – Umidade de Equilíbrio 
 

A composição dos alimentos e seu teor de umidade influenciam na migração de água, 

em forma de vapor, dos alimentos para o meio ambiente, assim como a temperatura e umidade 

relativa do ambiente. Em uma dada temperatura constante, o teor de água do alimento troca 

continuamente com o ar atmosférico calor e massa até que alcance um equilíbrio com a pressão 

de vapor no ar ambiente. 

A umidade de equilíbrio está ligada ao processo de secagem e armazenagem de 

produtos alimentícios, fornecendo informações sobre o ganho ou perda de umidade de produtos 

nestes processos, em função das condições de temperatura e umidade relativa do ar de 

equilíbrio. Portanto, pode-se entender a umidade de equilíbrio como sendo a umidade limite 

que um produto pode ser seco para uma determinada condição de temperatura e pressão em 

equilíbrio com a umidade da fase gasosa insaturada (FRUTHOTEC, 2001), ou seja, com o ar de 

secagem; neste momento, as pressões de vapor na superfície do produto e no ar são iguais 

(FIOREZE, 2004). 

Segundo alguns autores como Silva (2007) a umidade de equilíbrio é apresentada 

como um número adimensional obtido experimentalmente, onde o mesmo se baseia em teores 

de umidade em base seca como mostra a equação a seguir.  
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( )
s

seq
eq m

mm
X

−
=                    (2.3) 

 

Onde: 

 

Xeq: umidade de equilíbrio (g/g) 

 meq: massa de equilíbrio (g); 

 ms: massa seca (g); 

 

2.3.8 – Cinética de Secagem  
 

Os estudos de transferência de calor e massa, além do estabelecimento de possíveis 

mecanismos de migração interna de umidade possibilitarão o estabelecimento da taxa de 

secagem. Com o conhecimento das limitações dos processos para um determinado produto 

pode-se avaliar, projetar e/ou otimizar o processo de secagem, permitindo a avaliação do tempo 

decorrido durante o processo. Logo, o objetivo da cinética de secagem é em função  do tempo 

de secagem. A predição do tempo é um dado fundamental para dimensionar e otimizar 

qualquer processo. 

A evolução das transferências simultâneas de calor e massa no decorrer da operação de 

secagem faz com que esta seja dividida esquematicamente em três períodos, onde são 

analisadas as curvas de evolução do teor de água do produto, de sua temperatura e da 

velocidade de secagem, também chamada de cinética de secagem, ao longo do tempo, para um 

experimento utilizando ar com propriedades constantes. Sejam eles: período 0 ou período de se 

entrar em regime operacional; período 1 ou período de secagem à taxa constante; e período 2 

ou de secagem à taxa decrescente (PARK et al., 2001). A Figura 2.9  apresenta o processo de 

secagem, baseado na transferência de calor e de massa dividido em três períodos. 
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Figura 2. 9 - Curvas Típicas de Secagem (PARK et al., 2001). 
 

Análise dos Períodos: 

 

O primeiro período (0):  tranta-se do processo inicial da secagem. Nesse período 

tem-se o surgimento de uma elevação gradual da temperatura do produto e da pressão de vapor 

da água. O aumento da temperaura, permanece variando até o ponto em que o fluxo de calor 

seja equivalente ao fluxo de massa (água). 

 

O segundo período (1): é a taxa constante do processo de secagem, sendo que a 

transferência de massa e de calor são iguais, logo a velocidade de secagem é constante, onde a 

água evaporada é água livre. Enquanto houver umidade na superfície do produto para ocorrer a 

evaporação, a taxa de secagem será constante. 

 

No terceiro período (2): o comportamento da curva de secagem é decrescente. O 

índece de umidade existente na superfície do produto é menor, por esse motivo têm-se uma 

redução na transferência de massa. Já em relação ao fluxo de calor, observa-se que o mesmo 

não é compensada pela transferência de massa; o fator limitante nessa fase é a redução da 

migração de umidade do interior para a superfície do produto. Ao longo do processo de 

secagem a temperatura do produto é elevada, atingindo a temperatura do ar de secagem. Tais 
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mudanças persistem até o instante em que o produto atinge o ponto de umidade de equilíbrio 

em relação ao ar de secagem, onde o processo é encerrado. 

 

Análise das Curvas: 

 

Curva (a): caracteriza a diminuição do teor do produto durante de secagem, ou seja, o 

conteúdo de umidade do produto em base seca (Xbs), em relação à evolução do tempo de 

secagem (t), portanto, a curva é obtida através do peso do produto durante o procedimento da 

análise numa determinada condição do processo.   

 

Curva (b): caracteriza a velocidade de secagem do produto, ou seja, a variação do 

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

que quanto maior o tempo do processo mais demorada é a perda de umidade do produto. 

 

Curva (c): demonstra as mudanças da temperatura do produto no decorrer da secagem 

(variação da temperatura do produto (T) em relação à evolução do tempo t), ou seja, representa 

a curva resultante da medição da temperatura do produto durante o processo. 

 

No decorrer do período (1) de velocidade constante, o ar recupera, sob a forma de 

vapor, o que perdeu sob a forma de calor. Logo a temperatura do produto é semelhante à do ar 

de secagem, por isso os fluxos de calor e massa são recompensados. Já  no período (2) de 

velocidade decrescente de secagem, a transferência de calor do ar para o produto não é 

compensada pela transferência do vapor de água e, conseqüentemente, a temperatura do 

produto aumenta, tendendo atingir a temperatura do ar de secagem. Portanto a taxa de 

transporte interno de água é menor do que a taxa de evaporação (BROOKER et al., 1992). 

A complexidade dos fenômenos de secagem conduz os pesquisadores a proporem 

numerosas teorias e múltiplas fórmulas empíricas para predizerem a taxa de secagem. Os 

modelos de cálculo da taxa de secagem são diferentes quando se trata de período de velocidade 

constante ou decrescente, pois no primeiro período, as transferências de calor e massa são 

analisadas na superfície do material e ar de secagem, enquanto que no segundo período as 

análises são baseadas nas transferências internas que governam a secagem. 
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2.4 – FUNDAMENTAÇÃO DOS MODELOS MATEMÁTICOS NA SECAGEM 
 

2.4.1 – Modelos Matemáticos 
 

A grande diversidade de produtos biológicos existentes, com suas características 

específicas, permite que durante a secagem ocorra a integração dos elementos tais como: 

temperatura e umidade, envolvidas no processo.  

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. 

O estudo da secagem, como também seu dimensionamento, otimização e viabilidade 

comercial, podem ser feitos através da simulação matemática. A aplicação de modelos 

matemáticos confiáveis torna possível prever o comportamento de diversos fenômenos que 

ocorrem no processo, bem como possibilita a redução do seu custo operacional, representando 

satisfatoriamente a perda de massa do produto durante o processo de secagem, cujo princípio se 

fundamenta na transferência simultânea de calor e massa. 

Diversos pesquisadores desenvolveram equações representativas da secagem. Algumas 

equações foram arquitetadas de forma teórica, partindo de hipóteses que permitissem a 

simplificação do tratamento matemático. Outras foram obtidas de forma empírica ou 

organizadas a partir de modelos teóricos com coeficientes de correção obtidos 

experimentalmente. Panchariya et al. (2002) e Mwithiga e Olwa (2005) na busca de melhorar a 

qualidade do produto e otimizar o processo, utilizaram modelos matemáticos para descreverem 

a secagem de materiais biológicos. Tais modelos são classificados de formas teórica, semi-

teórica e empírica. Os modelos teóricos levam em consideração a resistência interna da 

transferência de umidade, enquanto os outros dois consideram apenas a resistência externa da 

transferência de umidade entre o ar e o produto. 

Um dos modelos mais difundidos na secagem de produtos biológicos é o modelo de 

Fick que foi utilizado por Togrul e Pehlivan (2003) para predizer a secagem de damasco. 
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A utilização de modelos matemáticos na secagem de produtos biológicos é de 

fundamental importância, pois com tais modelos torna-se possível a simulação matemática da 

operação de secagem e com isso o estudo do comportamento das variáveis relacionadas ao 

processo. Neste trabalho, serão utilizados modelos de características teóricas representado pela 

segunda Lei de Fick e semi-teórica representado pela Lei de Resfriamento de Newton. Estes 

tratam da transferência de massa no interior da amostra do abacate e também sobre a superfície 

do mesmo, respectivamente. 

 

� Modelo Teórico 

 

Os modelos teóricos além de empregarem fundamentos de transferência de calor e 

massa, descrevem o perfil de distribuição de água no interior do produto. Esse método exige 

uma relação funcional entre o coeficiente de difusão, o teor de umidade e a temperatura. 

A teoria da difusão líquida tem sido amplamente empregada na área de secagem, 

embora existam algumas suposições a serem consideradas para sua aplicação, como: 

encolhimento desprezado, não existência do efeito de capilaridade, equilíbrio térmico 

instantâneo com o ar e os efeitos da transferência de energia e massa de um corpo para outro 

admitido como desprezíveis.  

Os modelos teóricos que descrevem a taxa decrescente de secagem de um produto 

consideram,  geralmente,  como  mecanismo  principal,  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 (PARK ET AL., 2001) 

Quanto ao que se refere a teoria difusional Oliveira et al. (2006) demonstram que a 

essa também apoia-se exclusivamente na segunda Lei de Fick. 

 

( )XD
t

X
ef∇∇=

∂
∂

                                  (2.4) 

 

Onde: 

X: umidade no tempo (g/g) 

Def : difusividade efetiva de massa (m2/s) 

t: tempo (s) 
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Para o caso de secagem em sistemas de coordenadas cartesianas, com difusão 

unidirecional, tem-se: 
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Existem  várias soluções da equação de difusão baseada  na  segunda  Lei  de  Fick 

aplicadas  aos  sólidos  de  formas  geométricas  simples, tais como: placas,  cilindros  e  

esferas. A lei de Fick também pode ser usada  quando  a difusividade  for constante  ou  variar 

linearmente  ou  exponencialmente  com  a  concentração  de  água.   

Cranck (1975) apresentou diversas soluções analíticas em forma de série para a equação 

de difusão, considerando diferentes condições iniciais e de contorno, além de casos em que a 

difusividade pode variar de forma linear ou exponencial com a concentração de umidade. 

Tratando-se de um fenômeno de migração complexo, trabalha-se com a difusividade que 

engloba todos os efeitos que podem intervir neste fenômeno, porém essas soluções se aplicam a 

sólidos de formas geométricas simples e constantes, ao longo do processo. As soluções  são  

dadas  pelas seguintes equações: 

 

Placa Plana: 
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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) 

Def: difusividade efetiva de massa (m2/s) 

L: comprimento característico, meia espessura da amostra (m) 

t: tempo (s) 

 

Neste trabalho a forma geométrica considerada é a de placa plana e o perfil de umidade 

interno para a utilização da segunda Lei de Fick. Por integração da Equação (2.6) obtém-se a 

solução para a umidade média no tempo, expressa em base seca, fazendo-se necessário 

considerar as seguintes hipóteses: 

 

� Difusividade efetiva de massa constante; 

 

� Geometria como uma placa plana infinita de espessura L; 

 

� Teor de umidade interna é unidirecional; 

 

� Encolhimento do produto  desprezado; 

 

A aplicação das condições descritas na Tabela 2.10 é necessária. 

 
Tabela 2. 10 - Condições de contorno do modelo teórico para secagem da amostra. 
 

Condições de contorno Condição Inicial 

Centro Superfície 

0=t  0>t  ∞=t  

LY <<0  0=Y  LY =  

0XX =  0=
∂
∂
Y

X
 eqXX =  
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A umidade de equilíbrio é alcançada através de experimentos feitos em laboratórios, 

utilizando a equação (2.3) descrita no item 2.3.7. 

A difusividade efetiva de massa é uma importante propriedade do produto, sendo 

bastante útil na análise das operações de processamento alimentício, como por exemplo, a 

secagem de alimentos. Sendo a mesma obtida por ajuste das curvas teóricas aos dados 

experimentais deste processo. 

Alves (2003) relata que a solução da equação da teoria difusional utilizada é uma das 

mais simples  devido ao seu excelente ajuste com os dados experimentais. 

Nicoleti  (2005) ao estudar a secagem de caquis utilizou a solução analítica da  segunda  

lei  de  Fick  para  uma  esfera e  as  curvas  de  secagem  puderam  ser  adequadamente  

descritas. 

 

� Modelo Semi-teórico 

 

Os modelos semi-teóricos também 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.  

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 

um gradiente de concentração sobre a superfície do produto em análise, gerando um coeficiente 

convectivo de transferência de massa (hm). Logo, esse coeficiente é muito importante nos 

processos que envolvem a convecção, pois uma das causas de erro nos cálculos da massa 

dentro do sólido tem origem pela avaliação deste coeficiente. 

Segundo  Incropera  (2006),  as equações definindo as transferências de massa na 

superfície dos produtos para o cálculo do coeficiente convectivo de massa (hm) são 

estabelecidas fazendo referência a uma noção de condutância de superfície interpretada por um 
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fenômeno conhecido como camada limite. Onde se forma uma fina camada de ar escoando ao 

redor da partícula, havendo assim um equilíbrio de temperatura e umidade entre o ar e a 

superfície desta partícula. Sendo dependente: das condições na camada limite, da natureza do 

movimento do fluido e das propriedades termodinâmicas. 

Ênfase se tem dado ao desenvolvimento de modelos  semi-teóricos,  que concorrem  

para  que  haja  harmonia entre a teoria e a facilidade de uso. Tais modelos se baseiam,  de  

modo  geral,  na  Lei  de  Newton  para  resfriamento aplicada  à  transferência  de  massa.   

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

resistência ao fluxo de umidade se limite tão somente a parte superior do produto (Brooker  et  

al.,  1992).   

 

O período da taxa constante de secagem é representado por: 

 

( )∞−= XXAh
dt

dX
m ..                          (2.9) 

 

Onde: 

 

dt

dX
: taxa de transferência de massa (g /s) 

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

A: área superficial da amostra (m2) 

( )∞− XX : concentração de massa da amostra e do ar ambiente (g/m3) 

 

 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; 
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O uso das condições descritas na Tabela 2.10 é necessário. Aplicando a integral na 

equação (2.9) obtém-se o perfil externo da concentração de umidade no tempo, expressa em 

teor de umidade em base seca, mostrado na Equação 2.16: 

 

dtAh
XX

dX
m

eq

..∫∫ =
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                                                                                                   (2.10) 
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−
=                                                                                         (2.16)  

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) 



56 
 

� Modelo Empírico 

 

Os modelos empíricos embora conservem uma relação direta entre o conteúdo médio 

de umidade e a duração para que ocorra a secagem, não tratam dos fundamentos do processo da  

perda de massa, além disso, os seus parâmetros não possuem fundamentação física. Por esse 

motivo, não permite uma compreensão sólida dos processos que surgem no decorrer desse 

fenômeno, contudo eles servem tão somente para descrever o comportamento das curvas de 

secagem durante os experimentos (MARTINAZZO et al., 2007). 

Karim e Hawlader (2005), ao estudarem uma modelagem matemática para 

experimentos de secagem de frutas tropicais, realizaram experimentos com amostras de 

bananas e desenvolveram equações empíricas de secagem. Eles relatam que tais equações 

seriam úteis para estimar a taxa de secagem em qualquer condição de umidade do material e 

estimar o tempo de secagem para uma determinada tarefa. 

Portanto, a secagem de produtos sólidos é uma operação unitária bastante usada nas 

indústrias de alimentos. É de suma importância dispor de modelos que simulem as curvas de 

secagem em diversas condições com o intuito de  melhorar o controle desse processo. 

 

2.4.2 - Validação dos Modelos Matemáticos 
 

A capacidade de predição dos modelos matemáticos utilizados neste trabalho foi 

avaliada para a secagem da polpa do abacate (Persia americana Mill.) in natura. A partir dos 

dados coletados ao longo do processo de secagem, foi possível fazer o ajustamento das curvas 

entre os dados experimentais e os dados preditos para a validação dos modelos matemáticos. 

Usualmente, dados experimentais são obtidos de forma descontínua e apresentam 

erros. Assim, o ajuste de funções descontínuas no domínio real, muitas vezes, é de interesse no 

estudo da cinética de secagem de alimentos. O critério mais popular de ajuste das funções 

matemáticas é a estimativa dos parâmetros através da técnica de minimização ou maximização 

de funções lineares e não-lineares.   

Estas, são separadas em dois grupos: funções intrinsecamente lineares que podem ser 

linearizadas por transformação, e intrinsecamente não lineares, as quais não são linearizáveis 

por transformação (CALBO ET AL. 1989). Neste trabalho serão utilizados  funções não-

lineares, as quais determinam os parâmetros de uma relação funcional entre duas ou mais 

grandezas de um fenômeno ou de um valor mais provável medida várias vezes.  
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Neste contexto, a escolha dos tratamentos requer experiências e estudos detalhados 

para se obter resultados consisos. O melhor tratamento para se obter  resultados confiáveis é o 

estatístico, o qual é capaz de  produzir desvios do teor de umidade em base seca (Xbs ) obtidos 

experimentalmente e distribuídos normalmente em função do tempo.  

Para problemas não-lineares, um dos métodos mais utilizados é o Método dos 

Mínimos Quadrados que consiste em minimizar a soma dos quadrados dos desvios, 

apresentando então um número de equações maiores que o de incógnitas para se resolver. O 

Método dos Mínimos Quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura 

encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos 

quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados. 

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.  

No projeto experimental com “n” variáveis os modelos matemáticos utilizados para 

aproximar a relação entre os fatores e a(s) respostas(s) e/são polinômio de grau um ou superior. 

Dada uma família de modelos matemáticos, um modelo fica determinado por um número 

mínimo de parâmetros numa solução única. A expressão usada para calcular esse polinômio é 

dada por: 

 

( ) bXaY +=                                                                                                                           (2.17) 

 

 Sendo que a família dos modelos ( ) bXaY +=  possui infinitos elementos, um dos 

quais fica determinado que ( ) ( )[ ]TnxKxfXa ,,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 =                                                                                                                          (2.18) 

 

 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.  
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( )( )
2

1
∑
=

−=
n

i

ii XaYSr                                                                                                        (2.19) 

 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 =                                                                                                    (2.20) 

 

 Deste modo, os coeficientes podem ser calculados usando uma simples multiplicação 

de matrizes: 

 

[ ] [ ] [ ]{ } [ ] [ ]YXXXc
TT 1−

=                                                                                                  (2.21) 

 

 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

                                                                                                                           (2.22) 

Soma do quadrado total 
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Soma do quadrado do erro 

 

( )
2

1
0∑

=

−=
n

i

nE YYSQ                                                                                                  (2.24) 

Soma do quadrado do modelo 

 

( )
2

1
∑
=

−=
n

i

nR YYSQ                                                                                                            (2.25) 

 

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 (2.26). 

∑
=

−
=

N

i

n

Y

YY

N
P

1 0

0100
                                                                                                                (2.26) 

 

Onde: 

 

N: número total de observação; 

Y0: valor observado experimentalmente; 

Yn: valores preditos pelo modelo 

 

É feito também o calculo do Coeficiente de Correlação R2 que é outra forma de analisar 

a validação dos modelos matemáticos, pois é 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 1, significa que o grau de ajuste das retas ao ponto pode ser considerado o 

esperado. 
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A capacidade preditiva dos modelos matemáticos utilizados na secagem de alimentos 

considera preditivo o modelo quando: o Erro Relativo Médio (P %) é <10% e o Coeficiente de 

Correlação R2 seja próximo de 1. 

Alguns pesquisadores como El-Aouar (2007) e Azoubel et al. (2008) utilizaram O Erro 

Relativo Médio (P %) e Coeficiente de Correlação (R2) através das Equações (2.26) e (2.27), a 

fim de avaliarem se os modelos matemáticos utilizados no processo secagem de frutas eram ou 

não preditivos. 

 
 

 

 

 



   
  

 

 

 

CAPITULO III 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

Neste capítulo serão apresentados o detalhamento e o critério de seleção da matéria-

prima utilizada, da padronização da mesma, dos equipamentos utilizados, como também o uso 

dos modelos matemáticos para este experimento. 

 

3.1 - MATÉRIA-PRIMA 
 

Para este trabalho foram utilizados abacates (Persea Americana Mill.) maduros 

adquiridos na feira do mercado central no Município de João Pessoa na Paraíba, oriundos do 

Município do Conde, do mesmo Estado. 

As frutas foram selecionadas fornecendo amostras padronizadas de acordo com 

tamanho, formato, coloração e grau de maturação. Este trabalho utilizou frutos de abacate da 

variedade Quintal, onde os mesmos foram selecionados de acordo com:  

 

� Tamanho, medindo cerca 15 cm de comprimento cada; 

 

� Formato oval, pois era o formato que se encontrava facilmente disponível no mercado;  

 

� Coloração esverdeada, pois os mesmos eram armazenados no laboratório a temperatura 

ambiente até atingirem seu ponto de maturação;  
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A Figura 3.1 mostra alguns abacates utilizados nos experimentos. 

 

 

Figura 3. 1 - Abacates in natura utilizados. 
 

A caracterização do abacate in natura foi feita a fim de obter padrões para comparar 

com o produto após o processo de secagem e essa caracterização foi física e físico-química. 

O peso em gramas caracterizou fisicamente o abacate. Enquanto que a análise físico-

química foi determinada pelos teores de umidade em base úmida para as temperaturas de 50, 60 

e 70ºC, respectivamente descrito pela Equação 2.2. 

Essas análises foram feitas em três séries, cada série realizada em triplicata e o 

resultado foram expressos como a média dos valores. 

 

3.2 – METODOLOGIA 
 

3.2.1 – Procedimentos Experimentais 
 

O procedimento foi realizado no Laboratório de Ciências e Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal da Paraíba entre os meses de Outubro e Dezembro do ano de 2009 

com a realização da caracterização física da fatia do abacate, visando assim obter uma amostra 

padronizada para o processo de secagem.  

Com relação à secagem convectiva, foram realizados alguns ensaios preliminares, que 

serão descrito ao longo do trabalho, para definir as melhores condições de temperatura, tempo e 

vazão de ar do secador. Após a determinação das condições mais apropriadas para o processo 

de secagem, foram realizados três experimentos em triplicata cada, a fim de manter o ar de 
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secagem uniforme nas diferentes condições de secagem e os resultados foram expressos pelos 

valores médios desses ensaios. A Figura 3.2 apresenta os procedimentos realizados nos 

experimentos. 

 

Higienização

Corte

Caracterização da matéria-prima

Descascamento

Produto seco

Análise física

Análise físico-química

Secagem convectiva

 

Figura 3. 2 - Diagrama geral do processamento da secagem da fatia do abacate. 
 

Os ensaios preliminares se deram através da seleção da fruta pelo tamanho, formato, 

coloração e grau de maturação. Em seguida, os mesmos foram lavados em água correntes e 

secos em papel toalha. Após a higienização, os abacates foram descascados em um fatiador de 

marca TIEMSEM. O comprimento médio foi medido com um paquímetro da marca 

STARRET. As Figuras 3.3 e 3.4 mostram o paquímetro e o fatiador, respectivamente, 

utilizados na secagem do abacate. 
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Figura 3. 3 - Paquímetro utilizado. 
 

 

Figura 3. 4 - Fatiador utilizado. 
 

A princípio o fatiador foi regulado para que a espessura a fatia do abacate fosse 

padronizada para 5 mm, pois estudos realizados por Ceylan et al., (2007)  em uma modelagem 

matemática para secagem de frutas de características tropicais incluindo o abacate, 

padronizavam a espessura das frutas para 5mm. 

Um dos fatores importantes observados está na característica do produto, pois o 

abacate é um fruto bastante úmido e apresenta um teor de lipídios elevado. Frutas com essas 

características requerem uma secagem bem controlada para se obter resultados seguros e 

confiáveis. 

Diante dessas considerações, o experimento inicial foi feito em uma estufa de 

convecção natural com temperatura do ar de secagem de 70ºC, onde o mesmo foi cortado em 

forma geométrica considerada circular e com espessura de 5mm. Verificou-se que nessas 

condições o tempo de secagem foi prolongado, consumindo então muita energia para se ter a 

amostra totalmente seca até peso constante. 
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No decorrer dos experimentos foi feito outro ensaio, utilizando dessa vez um secador 

com convecção forçada, pois a otimização do processo também tem grande influência para o 

processo de secagem. 

Para o experimento feito no secador convectivo foi mantida a geometria circular da 

fatia do abacate com a mesma espessura de 5 mm. A temperatura foi mantida em 70ºC e a 

velocidade do ar de secagem foi controlada para 3m/s. Observou-se que para essas condições a 

espessura de 5mm da amostra oferecia impedimento para a saída completa  da umidade, pois no 

decorrer do processo se formava uma película de água  juntamente com óleo sobre a  superfície 

da mesma. A Figura 3.5 mostra a barreira formada pela umidade e pelo teor lipídeo formado 

durante a secagem nessas condições. 

 

 

Figura 3. 5 - Abacate cortado com 5 mm de espessura. 
 

Com essas observações a espessura das amostras foram então diminuídas 

seqüencialmente para 4, 3 e 2 mm, mantendo a temperatura de 70ºC e velocidade do ar de 

3m/s. Observou-se que para as amostras de 4 e 3mm ocorriam novamente a formação da 

película de água e óleo que impedia o processo da secagem, enquanto que para as de 2mm, o 

processo de secagem chegava ao final até se obter o peso constante, sendo modificada a 

geometria do produto de circular para  placa plana. As Figuras 3.6 e 3.7 mostram a fatia do 

abacate cortado com formato de placa plana e espessura de 2 mm, antes e depois da secagem, 

respectivamente.  
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Figura 3. 6 - Polpa do abacate antes da secagem. 

 

Figura 3. 7 - Polpa do abacate depois da secagem. 
 

Observou-se que para a espessura de 2 mm, o processo de secagem era finalizado e 

que a película de água não se formava sob a superfície da fatia, permanecendo apenas uma 

película de óleo sobre o produto seco, como demonstrou a Figura 3.7. 

Logo as fatias do abacate foram padronizadas para esta pesquisa em 2 mm de 

espessura e 5cm de comprimento e 4cm de largura, respectivamente. Outro fator importante a 

se observar na secagem de alimentos é a temperatura do ar de secagem, pois o aumento desta 

favorece a diminuição do teor de umidade dos alimentos, como também a redução do tempo de 

secagem.  

Azoubel et al. (2008) ao estudarem a secagem de manga (Tommy atkins) variaram a 

temperatura do ar de secagem e fixaram a velocidade, observando que com o aumento da 

temperatura  havia uma diminuição da umidade da fruta e  também no tempo de secagem da 

mesma. 

Após as verificações das melhores condições para a secagem das fatias do abacate foi 

realizado o seguinte procedimento: a fatia foi cortada em formato de placas com espessura de 
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2mm, variando a temperatura em 50, 60 e 70°C,  fixando a velocidade do ar  em 3m/s.  Para 

expressar os resultados obtidos foi feita a média de três repetições em triplicata. 

 

3.2.2 – Secagem Convectiva 
 

A secagem convectiva das amostras do abacate foi realizada em secador convectivo de 

bandejas, construído no Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Federal da 

Paraíba. Este secador opera por bateladas (descontínuo) e é um secador bastante simples e 

versátil. É constituído por uma câmara de secagem onde as bandejas de polietileno juntamente 

com as amostras são colocadas para a secagem.   

O secador operou com fluxo de ar na vertical e vazão de ar médio fixo em 3m/s com 

temperaturas variando de 50, 60 e 70°C, respectivamente. Sendo as resistências localizadas na 

parte inferior do secador aquecia o ar de secagem. O sistema de circulação de ar foi provocado 

por um ventilador. A Figura 3.8 mostra o secador utilizado para a secagem das amostras da 

polpa do abacate. 

 

 

Figura 3. 8 - Secador utilizado para o experimento. 
 

 Na Figura 3.9 pode-se verificar um esquema do secador utilizado nesta pesquisa. 

Dentre os componentes que formam este secador tem-se: (1) ventilador centrífugo de 1HP, este 

tem a função de insuflar o ar ambiente; (2) válvula, permite o controle do fluxo de ar; (3) 
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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, a mesma permaneceu  fixa durante 

todo o processo de secagem; (6) bandejas menores, utilizadas para colocar as amostras das 

fatias de abacate, elas no decorrer da secagem eram retiradas da câmara para as devidas 

pesagens; (7) saída do ar de secagem para o ar ambiente.  

 

12
34

5

6

7

 

Figura 3. 9 - Esquema do secador de bandejas (FIOREZE, 2004). 
                         Adaptado por: José Nildo F. de Arruda, Dezembro de 2009. 
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Tanto a temperatura quanto a umidade do ar podem ser supervisionadas  por meio de 

equipamentos registradores individuais, ou ainda, como é muito comum, por registradores que 

medem simultaneamente as duas grandezas ao longo do tempo. Os registradores podem ser 

digitais, com memória interna para armazenamento e posterior acesso via software, instalado 

em um computador, ou podem ser registradores de utilização manual. Em último caso, 

simplesmente pode-se utilizar medidores de temperatura e/ou umidade (termômetros, 

higrômetros, termohigrômetros) e efetuar o registro manual em intervalos de tempo definidos. 

Seja qual for a forma de monitoramento ou registro, os equipamentos para acompanhamento 

das condições ambientais devem ser calibrados periodicamente, garantindo sua rastreabilidade 

e confiabilidade.  

 O conhecimento da velocidade do ar de secagem é importante em diversas aplicações.  

Os medidores de vazão utilizados em diversos elementos sensores podem ser subdivididos em 

três grupos, que são os medidores por área variável, medidores por perda de carga e medidores 

especiais. Esses medidores empregam vários tipos de elementos sensores e podem ser 

subdivididos em três grandes grupos que são os medidores por área variável, medidores por 

perda de carga e medidores especiais. A medida da vazão do ar é uma das medidas mais 

requeridas em um processo de secagem de aliementos. Dentro do conjunto de medidores 

especiais, estão medidores que operam principalmente por fluxo magnético, por ultrasom, 

efeito coriolis, tipo vortex e por efeito térmico (MORAES, 2010).  

Verificou-se durante o experimento a temperatura e umidade relativa através de temo 

higrômetro, enquanto que para a velocidade do ar utilizou-se de um anemômetro para sua 

verificação. Todas as verificações das propriedades foram feitas em ambiente interno do 

secador. As Figuras 3.10 e 3.11 mostram o termo higrômetro e o anemômetro utilizados, 

respectivamente. 
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Figura 3. 10 - Termo higrômetro. 
 
 
 

 

Figura 3. 11 - Anemômetro. 
 

Durante o experimento, as amostras eram periodicamente retiradas e pesadas 

individualmente de 15 em 15 minutos na primeira hora de secagem e de 30 em 30 minutos até 2 

horas de secagem. A partir da segunda hora a pesagem era feita de hora em hora até peso 

constante em uma balança analítica da marca MARTE. No final, a amostra era utilizada para a 
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determinação do peso seco em estufa a temperatura de 105ºC, segundo as Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (ADOLFO LUTZ, 1985). A estufa utilizada nesse trabalho é de marca 

LUFERCO, modelo 41181, que opera no intervalo de temperatura entre 50ºC e 260ºC. Com o 

peso da amostra que foi para a estufa, obteve-se o peso seco e então sua umidade em função do 

tempo de secagem foi determinada. As Figuras 3.12 e 3.13 mostram, respectivamente, a estufa 

e a balança utilizadas para esse processo. 

 

 

Figura 3. 12 - Estufa utilizada. 
 

 

 

 

Figura 3. 13 - Balança utilizada. 
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A determinação da umidade das amostras do abacate foi realizada diretamente da fatia, 

utilizando porções de 5g de amostra em triplicata, segundo as Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (ADOLFO LUTZ, 1985) à temperatura de 105ºC até peso constante.  

 

3.3 - DETERMINAÇÕES DAS TRANFERÊNCIAS 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 duas variáveis 

independentes: temperatura e velocidade do ar 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 da Difusividade Efetiva de Massa do processo de secagem, 

utilizou-se a Equação 2.6 descrita no item 2.4.1. 
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 Enquanto que Coeficiente Convectivo de transferência de massa utilizou-se da 

Equação 2.16 também descrito no item 2.4.1. 
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Para as análises estatísticas a capacidade de predição dos modelos foi analisada pelo 

cálculo do desvio relativo médio (P) % e do coeficiente de correlação (R2), como mostra a 

Equação 2.26 e 2.27, respectivamente descrita no item 2.4.2. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo serão expostos e analisados os dados experimentalmente do teor de 

umidade da fatia do abacate, obtidos ao longo do tempo, durante o processo da secagem 

realizado em um secador convectivo. Os resultados serão discutidos a partir de alguns 

parâmetros envolvidos no processo, tais como: temperatura, velocidade e umidade relativa do 

ar de secagem, como também a espessura da amostra da fatia do abacate. Diante dos dados 

experimentais comparados com os obtidos com os modelos matemáticos, obteve-se a 

difusividade efetiva de massa representada pela segunda Lei de Fick e o coeficiente de 

transferência de massa convectivo representado pela Lei de Resfriamento de Newton. 

 

4.1 - CARACTERIZAÇÕES DA MATÉRIA-PRIMA 
 

4.1.1 - Análises físicas da amostra do abacate  
 

A caracterização física da fatia do abacate, representada pela massa em gramas, foi 

feita de acordo como descrito no item 3.1. Onde se verifica que o produto apresenta perdas 

significativas no peso, ao longo do processo, para as três temperaturas analisadas de 50, 60 e 

70ºC, respectivamente. A Tabela 4.1 apresenta a caracterização física da fatia do abacate in 

natura.  

 

 

 

 

 



74 
 

 

Tabela 4. 1 - Caracterização física da amostra do abacate “in natura” e análises estatísticas. 
 

T (ºC) 
Diferença de  

Massa (g) 
R2 P(%) 

50 3,97 0,9084 14,02 

60 3,86 0,9641 6,86 

70 3,66 0,9138 10,63 

 

Pelos resultados obtidos observou-se que a perda de massa foi menor para a análise 

feita a temperatura de 50ºC quando comparado com as temperaturas de 60 e 70ºC, 

respectivamente. Portanto quanto maior a temperatura de secagem, maior a perda de umidade 

do produto. 

Observaram-se pela análise estatística que os melhore resultados para a perda de 

massa na secagem convectiva da amostra do abacate é encontrada nas temperaturas de 60 e 

70ºC, pois nestas temperaturas pode-se observar que tanto o Erro Relativo Médio (P%) e o 

Coeficiente de Correlação (R2) encontram-se dentro de seus limites. 

 

4.1.1.2 - Análise Físico-Química da amostra do Abacate  
 

A análise físico-química foi determinada pelos teores de umidade em base úmida a 

qual é apresentada também no item 3.1 para as temperaturas de 50, 60 e 70ºC, respectivamente. 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos na análise físico-química efetuada nas amostras in 

natura do abacate para as temperaturas estudadas. 

 

Tabela 4. 2 - Caracterização físico-química do abacate. 
 

T ar (ºC) Xbu (%) R2 P (%) 

50 77,02 0,9769 9,68 

60 79,45 0,9787 3,91 

70 78,56 0,9929 2,36 
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A Tabela 4.2 mostrou que as fatias do abacate apresentam-se muito úmidas no 

processo inicial da secagem para cada temperatura analisada, onde o maior percentual 

comprova-se para a temperatura de 60ºC que foi de 79,45% quando comparado com as demais 

temperaturas em estudo.  

Oliveira et al. (2008) ao verificar o teor de umidade em base úmida do abacate da 

variedade Quintal verificou que esse teor é 77%, sendo este próximo da temperatura de 50ºC. 

Verificou-se por análise estatística que os valores do Erro Relativo Médio (P%) e do 

Coeficiente de Correlação R2 estão dentro dos padrões da literatura pesquisada para as três 

temperaturas. Sendo que o melhor resultado foi observado para a temperatura de 70ºC, pois 

tanto o valor do Erro Relativo Médio como os do Coeficiente de Correlação foram os melhores 

em relação aos demais valores das temperaturas em análise. 

No processo de secagem, um conhecimento do teor de umidade inicial de produtos 

biológicos é essencial, pois este parâmetro fornece informações acerca do teor máximo de 

umidade em que o produto apresenta, definindo então o início do processo e também as 

características necessárias para construção de equipamentos para a secagem de alimentos. 

 

4.2 - CINÉTICA DE SECAGEM 
 

A cinética de secagem foi o estudo do conteúdo de umidade das fatias do abacate em 

base seca no decorrer do tempo, indicando assim uma queda do conteúdo de umidade das 

amostras em relação ao tempo de secagem. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os resultados concernentes à cinética de secagem com 

teores de umidade em base seca obtidos para cada temperatura estudada, utilizando para isso 

um secador de convecção forçada, onde o critério de parada da secagem foi estipulado pelo 

tempo necessário para o produto atingir peso constante. O processo de obtenção desses valores 

está descrito pela Equação 2.1 sendo que o peso final considerado para os cálculos foram os 

pesos após o período em que as amostras permaneceram na estufa a 105ºC como descrito pelo 

item 3.2.2. São eles: 1,185g, 1,029g e 1,119g para as temperaturas de 50, 60 e 70ºC, 

respectivamente. 
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Tabela 4. 3 - Caracterização das cinéticas de secagem. 
 

Tempo (min) 0 15 30 45 60 90 120 180 

Massa (g) 5,157 4,423 3,819 3,089 2,538 1,952 1,552 1,337  

50(ºC) Xbs (ms) 3,352 2,732 2,222 1,607 1,142 0,647 0,309 0,128 

Massa (g) 5,008 4,096 3,367 2,682 2,025 1,394 1,229 -  

60(ºC) Xbs (ms) 3,867 2,981 2,272 1,606 0,968 0,355 0,194 - 

Massa (g) 5,220 4,140 3,248 2,413 1,899 1,498 1,234 -  

70(ºC) Xbs (ms) 3,665 2,699 1,903 1,156 0,697 0,339 0,103 - 

 

Observou-se através dos resultados obtidos que com o aumento da temperatura há uma 

redução no teor de umidade do produto e no tempo do processo de secagem, comprovando 

assim que a temperatura do ar de secagem tem grande influencia na perda de massa em 

produtos agrícolas. 

Estudos feitos por Gouveia et al. (2002) para a avaliação da cinética de caju mediante 

um planejamento experimental mostraram efeitos significativos da variação da temperatura do 

ar de secagem sobre a perda do teor de umidade e o tempo de secagem.  

Togrul e Pehlivan (2003) analisando o comportamento de damascos durante a 

secagem convectiva observaram que a taxa de secagem decresceu continuamente com o tempo. 

Com o teor de umidade em base seca obtido experimentalmente foi possível então 

construir as curvas de secagem as quais estão indicadas nas Figuras 4.1, 4.2, e 4.3 para as 

temperaturas de 50, 60 e 70ºC, respectivamente. 
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Figura 4. 1 - Curva da cinética de secagem a 50ºC.  

. 

A Figura 4.1 mostra os dados da perda de massa em função da umidade em base seca 

durante as três horas de secagem. A perda de massa inicialmente apresentada na primeira hora 

de secagem ocorre de forma mais rápida para esse intervalo de tempo comparado ao restante do 

processo. Isso acontece devido à amostra inicialmente encontrar-se com uma maior quantidade 

de água disponível em sua superfície, a qual é denominada de água livre, como visto 

anteriormente. Com o aumento do tempo de secagem, a água interna do produto que é 

conhecida como água ligada, encontra uma maior resistência para sair da amostra, pois a 

estrutura física da mesma passa a ter uma nova configuração, isto é, seus poros tendem a se 

fechar à medida que a amostra continua no processo de secagem. Sendo assim, o fluxo de saída 

de umidade interna passa a ser mais lento, dificultando assim o final do processo de secagem. 
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Figura 4. 2 - Curva da cinética de secagem a 60ºC. 
 

Para a temperatura de 60ºC a Figura 4.2 mostra que a perda de massa para o processo 

atingiu um tempo menor que a temperatura anterior de 50ºC, chegando a duas horas de 

secagem. Pode-se também observar que na primeira hora de secagem a água livre sobre a 

superfície da amostra encontrou menos resistência para sua remoção, resultando numa maior 

rapidez no inicio deste processo. Já a partir da primeira hora da secagem a água ligada aliada à 

estrutura física da amostra do abacate, sendo este riquíssimo em teores lipídicos demonstra 

encontrar novamente uma maior resistência para ser removida. Portanto a secagem feita a 60ºC 

demonstrou ser mais rápida que na temperatura anterior, comprovando assim que quando se 

aumenta a temperatura do processo o tempo do mesmo diminui e com isso há uma redução em 

termos de energia e conseqüentemente em custos financeiros. 
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Figura 4. 3 - Curva da cinética de secagem a 70ºC. 

 
O processo de secagem para a temperatura de 70ºC, como pode ser observado através 

da Figura 4.3, demonstra um comportamento semelhante à temperatura de 60ºC, pois o tempo 

do processo foi também de duas horas, embora a temperatura sofresse um aumento de dez 

graus. Nesta análise também foi verificado que tanto no início quanto o final do processo de 

perda de massa se comportou de maneira semelhante à análise anterior, comprovando então que 

esse processo em seu inicio é mais rápido devido à facilidade de remoção de umidade 

representada pela água livre na superfície da amostra, e enquanto que a demora do mesmo se 

faz devido à água ligada internamente em suas estruturas físicas. 

Para as três temperaturas observadas, nota-se que houve um comportamento 

semelhante na primeira hora de secagem em relação à perda de massa. Já na segunda hora do 

processo, essa perda de massa demonstrou encontrar dificuldades, as quais se diferenciaram no 

final do processo de cada temperatura em análise, mais precisamente para a temperatura de 

50ºC, pois para as de 60 e 70ºC o comportamento da perda de massa no final desse processo 

também foi muito semelhante.  

Analisando fisicamente o processo de secagem para esta segunda hora, a migração 

interna de umidade diminui a taxa de evaporação na superfície da amostra, consequentemente 

reduzindo o teor de umidade. Esses resultados são típicos de produtos oleaginosos em estado de 
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maturidade fisiológica como observado também por Santos (2009) em secagem de sementes de 

girassol que é bastante oleaginoso. 

Através das curvas de secagem, verifica-se que quanto maior for à temperatura do ar, 

maior é a taxa deste processo e que a perda do conteúdo de umidade é mais rápida no início do 

mesmo. Concluindo-se que a temperatura do ar de secagem é o fator de maior influência na 

qualidade final de secagem.  

A partir dos dados cinéticos de secagem, a umidade de equilíbrio (Xeq) foi calculada 

através da equação 2.3 onde o mesmo foi considerado quando a amostra apresentava peso 

constante, levando em consideração que a massa final do processo também foi obtida em estufa 

a 105ºC. Os valores de Xeq obtidos na faixa experimental de temperatura e umidade relativa do 

ar foram investigados e estão apresentados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4. 4 - Umidade de equilíbrio. 
 

T ar (ºC) UR ar (%) Xeq (g/g) 

50 26 0,128 

60 17,5 0,194 

70 11 0,103 

 

Observou-se pela Tabela 4.4 que as umidades relativas do ar de secagem foram coesas 

em cada condição de temperaturas estudadas, pois quanto maior a temperatura de secagem 

menor a umidade relativa do ar. Já em relação à umidade de equilíbrio percebe-se que a mesma 

não se apresentou de forma coerente para a variação de temperatura, pois a 60ºC a amostra 

apresentou uma umidade de equilíbrio maior que a 50ºC. Isso foi porque os valores obtidos das 

umidades de equilíbrio são valores de um pseudo-equilibrio já que os valores reais são obtidos 

por meio de isotermas de sorção, que são procedimentos muito demorados como comprovado 

por (PORTELLA, 2009). 

Do ponto de vista da secagem, um conhecimento de Xeq (umidade de equilíbrio) é 

essencial à medida que este parâmetro fornece informações acerca do teor mínimo que o 

produto pode atingir sob determinadas condições de temperatura e umidade relativa, 

determinando assim o fim do processo. Além disso, a maioria dos modelos matemáticos 

aplicados à secagem utiliza a diferença entre o teor de umidade num determinado tempo e o 

teor de umidade de equilíbrio como uma medida da força motriz para a transferência de massa 

(PRADO, 2004). 
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4.3 - DETERMINAÇÕES DA DIFUSIVIDADE EFETIVA DE MASSA 
 

A determinação da Difusividade Efetiva de Massa (Def) foi calculada usando a 

metodologia de regressão não-linear pelo método dos mínimos quadrados de posse dos dados 

experimentais da cinética de secagem, utilizando a equação (2.6), a qual está descrito no item 

3.3. Onde os dados obtidos a partir da aplicação do método experimental foram utilizados na 

avaliação da qualidade de ajuste da solução simplificada do modelo difusivo. Os resultados do 

ajuste para o modelo difusional baseado na Lei de Fick são apresentados na Tabela 4.5 para os 

dados cinéticos de secagem convectiva nas temperaturas de 50, 60, e 70ºC, respectivamente. 

 

Tabela 4. 5 - Ajuste do modelo difusional para a amostra do abacate in natura. 
 

T ar (ºC) Def (m2/s) R2 P (%) 

50 8,32x10 -11 0,9421 24,53 

60 11,3x10 -11 0,9405 23,10 

70 12,7x10 -11 0,9483 13,49 

 

A Difusividade Efetiva de Massa varia de 8,32x10 -11 a 12,7x10 -11. Essa variação é 

considerada pequena uma vez que os dados se mantêm na mesma ordem de grandeza. Ainda 

em relação aos resultados para a difusividade efetiva obtidas observa-se que o aumento de 

temperatura favoreceu o processo de transferência de massa interna e conseqüentemente, o 

aumento da difusividade efetiva de massa. Esse mesmo comportamento foi observado em peras 

por Park et al. (2001) e em mangas por Azoubel et al. (2008) nas mesmas condições de 

temperaturas e velocidades do ar de secagem, onde em ambos os trabalhos foram utilizados a 

Lei de Fick. 

Em relação ao modelo de Fick utilizado neste trabalho o mesmo não apresenta um 

bom ajuste aos dados experimentais obtidos através dos cálculos estatísticos, pois os valores de 

Erro Relativo Médio (P%) são superiores ao valor de 10%, apesar de apresentar o Coeficiente 

de Correlação R2 próximo de um. O mesmo comportamento difusional do modelo de Fick foi 

observado em secagem convectiva de frutas por El-Aouar et al. (2007) e em secagem de 

sementes de girassol por Santos (2009). 

Gráficos dos resultados experimentais obtidos em função do tempo e comparados com 

os obtidos com o modelo ajustado pela Lei de Fick foram então plotados nas Figuras 4.4, 4.5 e 
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4.6. São resultados típicos de curvas de umidade adimensional em função do tempo, para os 

métodos de secagem convectiva.   
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Figura 4. 4 - Ajuste do modelo difusional com experimentos realizados a 
temperatura de 50ºC. 
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Figura 4. 5 - Ajuste do modelo difusional com experimentos realizados a 
temperatura de 60ºC. 
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Figura 4. 6 - Ajuste do modelo difusional com experimentos realizados a 
temperatura de 70ºC. 

 

Pode ser visto nesta figuras, que apesar do modelo ser coerente e representativo com 

os resultados experimentais obtidos, os pontos  experimentais não se ajustam muito bem  ao 

modelo representado pela Lei de Fick  indicando assim que o modelo difusional não está sendo 

capaz de descrever o processo interno da secagem.  O modelo é bastante simplificado sem levar 

em conta sobretudo o coeficiente de convecção. 

  

4.4 - DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE CONVECTIVO DE TRANSFERÊNCIA 
DE MASSA. 

 

A determinação do Coeficiente Convectivo de Transferência de Massa (hm) também 

foi obtido através da  metodologia de regressão não-linear pelo método dos mínimos quadrados 

de posse dos dados experimentais da cinética de secagem, utilizando a equação (2.16), descrita 

no item 3.3. A Tabela 4.6 mostra os valores para o coeficiente de transferência de massa (hm), 

coeficiente de correlação (R2) e erro relativo médio (P %) para a secagem da amostra do 

abacate in natura. 
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Tabela 4. 6 - Ajuste do modelo convectivo para da amostra do abacate in natura. 
 

T ar (ºC) hm x 10 -3 (m/s) R2 P (%) 
50 5,78 0,9948 5,96 

60 6,38 0,9947 7,14 
70 7,79 0,9888 8,64 

 

Analisando os resultados para o coeficiente convectivo de transferência de massa, 

observa-se que o aumento de temperatura também favoreceu o processo de transferência de 

massa na parte externa na fatia do abacate e conseqüentemente, o aumento do coeficiente de 

transferência de massa em termos significativos. Logo, quanto maior for à temperatura do 

processo de secagem, maior será o coeficiente convectivo de transferência de massa, 

confirmando assim que esse sofre forte influência com as propriedades termodinâmicas como, 

por exemplo, a temperatura. 

Já para as temperaturas de 50, 60 e 70ºC, respectivamente em termos estatísticos os 

mesmos apresentam valores de P menores que 10% e R2 próximo de Um. Indicando assim que 

o modelo de Newton representa satisfatoriamente a cinética de secagem sobre a superfície da 

amostras da polpa do abacate in natura. 

Gráficos dos resultados experimentais obtidos em função do tempo e comparados com 

os obtidos com o modelo ajustado pela Lei de Resfriamento de Newton foram então plotados 

nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9. para experimentos realizados com temperaturas de 50, 60, e 70ºC, 

respectivamente. 
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Figura 4. 7 - Ajuste do modelo convectivo com experimentos realizados a 
 temperatura de 50ºC. 
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Figura 4. 8 - Ajuste do modelo convectivo com experimentos realizados a 

 temperatura de 60ºC. 
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Figura 4. 9 - Ajuste do modelo convectivo com experimentos realizados a 
 temperatura de 70ºC. 

 
 

Observou-se nestas figuras, que para todas as  temperatura usadas nos experimentos, o 

modelo representado pela Lei de Resfriamento de Newton se ajusta muito bem aos dados 

experimentais.  

Por meio das curvas para o modelo convectivo, pode-se observar que o modelo de 

Resfriamento de Newton foi capaz de predizer o comportamento convectivo da secagem para 

as amostras do abacate na forma de fatias nas três temperaturas analisadas. Conclui-se então 

que para estes experimentos, o modelo de resfriamento de Newton, preditivo para a secagem do 

abacate em fatias finas mostrou-se bem representativo demonstrando que o coeficiente 

convectivo de massa é mais sensível no processo que o coeficiente de difusão de massa.  

 

 

 

 



   
  

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O trabalho experimental trata da secagem do abacate juntamente com estudo de 

modelos matemáticos para a simulação numérica da transferência de massa durante o processo. 

Foram realizadas também análises física e físico-química de diversas amostras do abacate que 

foi secado em fatias.  

O estudo mostra perdas de umidade significativa no processo de secagem da amostra 

do abacate in natura em relação à espessura, ou seja, foi verificado que as mesmas sofreram o 

fenômeno de encolhimento ao longo deste processo, porém não foi possível realizar medições a 

cada pesagem para este estudo, pois as amostras poderiam adquirir umidade ao longo do seu 

manuseio, sendo assim foi desprezado o fenômeno encolhimento, apesar de sua importância 

para a secagem de alimentos. 

Observou-se sobre a superfície da amostra do abacate in natura uma película de óleo 

formada ao longo da secagem, sendo esta bastante rica em lipídios e ácidos graxos insaturados, 

e devido a estas particularidades deste produto, verifica-se que a película de óleo teve 

influencias significativa neste processo, pois quanto maior a espessura das amostras mais 

demorada era a perda de umidade devido à película de óleo formada sobre a superfície da 

amostra e mais energia gasta na secagem. 

As condições estudadas no processo de secagem levaram em consideração a 

velocidade do ar de secagem fixada em 3m/s e temperaturas variando em 50, 60 e 70ºC, sendo 

estas eficazes para comprovar a caracterização físico-química representada pelo teor de 

umidade inicial da amostra em base úmida, quando comparada com a literatura. 

Na análise da cinética de secagem gerada pelo teor de umidade em base seca para as 

três temperaturas estudadas, observaram-se curvas semelhantes com o efeito do aumento da 

temperatura do ar de secagem. Observou-se também uma redução do tempo do processo de 

secagem para as temperaturas de 60 e 70ºC, e no teor de umidade do produto. 

O modelo de Fick não teve um bom ajuste aos dados experimentais, pois os valores 

dos Erros Relativos Médios obtidos nesse trabalho para as temperaturas estudadas foram 

superiores a 10%, apesar de apresentar coeficiente de correlação próximo de um. Portanto, o 
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modelo difusional representado pela Lei de Fick não foi capaz de predizer o comportamento 

interno da perda de massa para a amostra do abacate in natura. 

Já o modelo de Newton obteve bons ajustes através dos dados estatísticos 

representados pelos Erros Relativos Médios para as temperaturas estudada sendo inferior a 

10%, como também o Coeficiente de Correlação próximo de um. Logo este modelo convectivo 

pode ser usado para a predição da transferência de massa na superfície do produto, nas 

condições utilizadas nesse estudo.  

 

 



   
  

 

 

 

SUGESTÕES 
 

 

Tendo em vista a continuidade do estudo sobre a secagem do abacate, são 

apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

Analisar a influência da transferência de calor no processo de secagem; 

 

Experiências com variação da velocidade e da umidade relativa do ar para verificar o 

comportamento da cinética da secagem convectiva; 

 

Complementação da caracterização física, através de determinação de propriedades, 

tais como: massa específica, porosidade, calor específico e condutividade térmica, que 

permitirão uma análise mais profunda do fenômeno de encolhimento e do fenômeno de 

transferência de massa envolvidos na secagem; 

 

Determinação das isotermas de equilíbrio termodinâmico, para os processos de sorção 

e dessorção, indispensáveis para a modelagem do processo de secagem; 

 

Utilização do Modelo de Page como mostra Azoubel et al. (2008) e El-aquar (2003) 

para a possível predição do comportamento experimental da Difusividade Efetiva de Massa do 

abacate; 

 

Avaliar o uso de tecnologias na extração de óleo do abacate para a possível produção 

de biodiesel. 
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