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RESUMO – Na área de desidratação de alimentos, a secagem de hortaliças ocupa uma 
posição muito representativa, tem a finalidade de preservar os excedentes das colheitas 
e teve início com a secagem ao sol. Dentre as hortaliças encontra-se a cenoura, que teve 
sua origem no Sudoeste Asiático e no Brasil é uma hortaliça bastante cultivada. Esse 
trabalho teve como objetivo principal encontrar formas alternativas de conservação para 
fatias de cenoura, através da desidratação osmótica com secagem complementar em 
estufa. Inicialmente foram definidas as melhores condições da pré-desidratação 
osmótica (temperatura, tempo de imersão, tipo de solução osmótica) baseadas nos 
resultados de perda de umidade, ganho de sólidos, redução de peso e índice de 
eficiência das fatias de cenoura pré-desidratadas. As soluções osmóticas utilizadas 
foram compostas de NaCl (10%) e sacarose (50º Brix) denominada DO1, e sacarose 
(50º Brix) denominada DO2. Realizaram-se os ensaios de pré-desidratação osmótica das 
fatias de cenouras em dois níveis de temperatura, com secagem complementar em estufa 
com circulação de ar a 70ºC. Foi realizada análise sensorial e o estudo da reidratação 
das fatias desidratadas osmoticamente e das fatias sem tratamento osmótico. Os 
melhores resultados foram obtidas com as cenouras desidratadas com a solução DO1 a 
60°C com tempo de imersão de 60 min. A secagem das fatias de cenoura apresentou 
período de taxa constante e de taxa decrescente. O pré-tratamento osmótico reduziu a 
umidade inicial das fatias de cenoura, reduzindo o tempo para o produto atingir o 
mesmo teor de umidade.  O modelo de Fick, considerando o encolhimento, e o modelo 
de Page, se ajustaram de forma satisfatória aos dados experimentais, possibilitando a 
determinação de coeficientes de difusão efetivos, consistentes com a literatura. Os 
resultados de análise sensorial do produto seco indicaram maior aceitação das fatias de 
cenouras com tratamento osmótico. 

PALAVRAS-CHAVES: 

Cenoura, desidratação osmótica, secagem, análise sensorial. 
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ABSTRAT 
 
 

In the area of food dehydration, drying of vegetables has a very representative 
position, it has the objective to preserve the surplus of crops and began with sun drying. 
Among the vegetable is the carrot, which had its origin in Southeast Asia and in Brazil 
is a vegetable cultivated enough. The principal objective of this works is to find 
alternative ways for the conservation of carrot slices by osmotic dehydration with 
additional drying in heart. Were initially defined the best conditions of pre-osmotic 
dehydration (temperature, immersion time, type of osmotic solution) based on the 
results of humidity loss, solid gain, weight reduction and efficiency ratio of pre-
dehydrated carrots slices. The osmotic solutions used were composed by NaCl (10%) 
and sucrose (50 ° Brix) named DO1 and sucrose (50 ° Brix) called DO2. Was made 
experiment of pre-osmotic dehydration of carrot slices in two temperature levels, with 
complementary drying in heart with air circulation at 70 º C. Sensory analysis was 
performed and the study of  slices dehydration osmotically and the slices without 
osmotic treatment. The best results were obtained with the solution DO1 60°C with 
immersion time of 60 min. The drying of carrot slices presented period of constant rate 
and decreasing rate. The osmotic pre-treatment reduced the initial humidity of carrot 
slices, reducing the time to the product to reach the same humidity content. Fick's 
model, considering the shrinkage, and the Page’s model, adapt satisfactorily to 
experimental datas, allowing the determination of effective diffusion coefficients, 
consistent with the references. The results of sensory analysis of dry product, showed 
greater acceptance of sliced carrots with osmotic treatment. 

 
Keywords:  Carrot, osmotic dehydration, drying, sensory analysis 
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Nomenclatura 

 

DO1 = solução osmótica 50º Brix de sacarose + 10% de NaCl 

DO2 = solução osmótica 50º Brix de sacarose 

PU = perda de Umidade, (%) 

GS = ganho de sólidos, (%) 

RD = redução de peso ,(%) 

Pr = índice de eficiência 

Mo = peso inicial da amostra, kg 

Mf = peso final da amostra, kg 

Uo = umidade inicial da amostra, kg/100 kg ou % em base úmida 

Uf = umidade final da amostra, kg/100 kg ou % em base úmida 

Yo = teor de sólidos inicial da amostra, kg/100 kg ou % em base úmida 

Yf = teor de sólidos final da amostra, kg/100 kg ou % em base úmida 

U = umidade em base úmida, kg de água/ kg da amostra úmida 

Ubs = umidade em base seca, kg de água/kg de sólido  

Tg= temperatura do gás de secagem,°C 

Ts = temperatura de saturação,°C 

Uebs = umidade de equilíbrio,  kg de água/kg de sólido seco 

PS = Pressão de vapor do líquido puro na temperatura TS (condição de saturação) 

P  = pressão parcial do vapor de água no gás de secagem à temperatura Tg  

A = área de contato líquido – gás (m2) (área de transferência de massa) 
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dt

dm
= taxa de secagem (kg/s) 

kP = coeficiente de transferência de massa (kg/s m2atm) 

kR = constante de reidratação, modelo de Henderson e Pabis 

uS = umidade de saturação do gás na temperatura da superfície, TS (kg de H2O/kg de ar 

seco) 

u = umidade do gás de secagem (kg de H2O/kg de gás seco) 

kh = coeficiente de transferência de massa por unidade de diferença de umidade (kg/s 

m2) 

AC = área de transferência de calor (m2) (pode coincidir ou não com a área de 

transferência de massa) 

h = coeficiente de transferência de calor (W/m2 ºC) 

λ = calor latente de vaporização do líquido a temperatura TS (J/kg) 

dt

dUbs
 = taxa específica de secagem ((kg de H2O/kg de sólido seco)/s) 

ρS = densidade do material seco (kg/m3) 

L = espessura do leito (m) ou espessura do material (m) 

D = coeficiente de difusão do líquido (m2/s) 

bsU  = umidade média do sólido (kg de H2O/kg de sólido seco) 

 

Ubs0  = umidade inicial do material (kg de H2O/ kg de sólido seco) 

 L = espessura do material (m) 

t = tempo (min) 

Ru = razão de secagem 

k = constante de equação de Page e Henderson & Pabis 
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n = constante de equação de Page 

A e ε = Parâmetros de ajuste do modelo Oswin 

aw  = atividade de água 

Umbs = umidade da monocamada molecular , kg de água/kg de sólido seco 

Rm = razão mássica 
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1. Introdução 

 

O grande desafio do mundo globalizado é produzir alimentos para uma 

população que não pára de crescer e já ultrapassa os seis bilhões de habitantes. Uma vez 

que as áreas agricultáveis estão diminuindo, a oferta de água para irrigação é escassa e 

as tecnologias de produção já não conseguem dar mais saltos de produtividade, alguns 

especialistas acreditam que até o ano 2020 a oferta de alimentos no mundo crescerá 

menos que a população. 

O Brasil é um dos principais produtores de alimentos do planeta. No entanto, o 

país desperdiça anualmente R$12 bilhões em alimentos (GOMES, 2007). 

Especificamente na horticultura, tem sido recomendada a agricultura familiar pela 

valorização da mão-de-obra e baixos níveis de economia de escala, mas as perdas são 

grandes pela inexistência de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. 

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 perda de massa que ocorre quando um 

alimento é seco, diminui consideravelmente os custos de transporte e manuseio. 

Apesar de todos esses benefícios trazidos pela secagem, existem algumas 

conseqüências da mesma que, se não forem bem monitoradas e controladas, podem 

depreciar a qualidade do produto final. Tais conseqüências são, na maioria, 

características dos produtos desidratados, como encolhimento, endurecimento 

superficial, alterações de cor e aroma, perdas por evaporação, etc. A utilização de pré-

tratamentos, feitos anteriormente à secagem, é uma boa maneira de se evitar alterações 

que possam prejudicar a qualidade do produto final. 
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A cenoura Daucus carota, L., é originária do Sudoeste Asiático (região do 

Afeganistão) e pertence à família das Apiaceae, que produz raízes aromáticas e 

comestíveis. Em função do seu consumo mundial, é uma das mais importantes 

olericulturas, com grande extensão de área plantada e envolvimento sócio-econômico 

dos produtores. No Brasil, é uma das hortaliças mais cultivadas, com sua maior 

produção no período de julho a novembro (GOMES, 2007). 

A cenoura é rica em β-caroteno, um precursor da vitamina A. As necessidades 

diárias da vitamina A podem ser quase totalmente supridas com o consumo de apenas 

100 gramas desse legume. Essa vitamina contribui para o bom estado da visão, da pele e 

das mucosas. É também uma fonte significativa de cálcio, de potássio e de fósforo, além 

de conter vitaminas do complexo B, que ajudam a regular o sistema nervoso e a função 

do aparelho digestivo. Entre os vegetais, apresenta teor de açúcar, sendo portanto, uma 

boa fonte de energia. 

No Brasil, a cenoura é principalmente consumida crua ou cozida e também 

usada para a elaboração de conservas e de picles. A cenoura liofilizada não é encontrada 

com facilidade nas prateleiras dos supermercados, por ser um processo caro, embora os 

produtos obtidos sejam de altíssima qualidade.  

Como alternativa a liofilização na produção de frutas e vegetais secos, vem 

sendo usado com sucesso a secagem com a pré-desidratação por osmose. Um aspecto 

importante e que diferencia a desidratação osmótica dos processos convencionais de 

retirada de água é a incorporação de sólidos. Desta maneira, o pré-tratamento osmótico 

pode melhorar aspectos nutricionais, sensoriais e funcionais dos alimentos, alterando 

minimamente sua integridade. Pode ser realizada a temperatura ambiente, de maneira 

que os danos térmicos à textura, cor e aroma do alimento são minimizados.  
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Neste processo, o alimento é imerso numa solução osmótica concentrada por um 

período que corresponde à remoção de água, equivalente até 50% do seu peso inicial. 

Sabe-se que apenas o processo de desidratação osmótica não é suficiente para reduzir a 

atividade de água a valores que mantenham a estabilidade dos alimentos durante seu 

armazenamento. Assim, é necessária a secagem complementar que pode ser com ar 

aquecido, a vácuo ou solar. No processo de desidratação osmótica, há também uma 

economia de energia em relação ao processo de secagem convencional, o que torna 

viável a sua aplicação industrial. Os produtos secos obtidos apresentam boas 

características organolépticas e são considerados de atividade de água intermediária (aw 

0,90 a 0,70) devido ao ganho de sólidos, e sob o ponto de vista microbiológico 

apresentam um tempo de vida de prateleira mais prolongado.  

As pesquisas comprovam que a desidratação osmótica origina produtos com 

boas condições de armazenamento, qualidade semelhante à matéria-prima e muitas 

vezes melhor em cor, sabor e aroma que produtos de altas tecnologias e sofisticadas. 

Porém ainda são poucos os produtos desidratados de cenoura comercializados. 

 No Brasil, o consumo dos produtos desidratados tem aumentado muito nos 

últimos anos, tanto pela praticidade de uso, como devido ao elevado valor agregado 

destes. Cenouras desidratadas ainda não são encontradas com facilidade pelos 

consumidores brasileiros, mas certamente pode se tornar um produto com boa aceitação 

devido principalmente às suas características funcionais.  Para isto, é importante que o 

produto além do valor agregado, apresente qualidade sensorial e preço acessível ao 

consumidor. As cenouras desidratadas podem ser consumidas reidratadas, crua em 

saladas ou como alimento cozido, é também utilizada como ingrediente de sopas em pó 

e temperos. 
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Considerando, portanto, a importância de se pesquisar alternativas tecnológicas 

de baixo custo que viabilizem a produção de cenouras desidratadas, estudou-se neste 

trabalho a secagem da cenoura com pré-desidratação osmótica. 

 

 Nos capítulos subsequentes serão apresentados os objetivos, sendo este dividido 

em geral e específico. Em seguida, os aspectos teóricos, referenciando a cenoura, o 

processo de desidratação osmótica, a secagem complementar e o estado da arte. Em 

continuidade estão os capítulos dos materiais e métodos, resultados e conclusões. 
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CAPÍTULO 2 
  

OBJETIVOS 
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2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

 

• Estudar o processo de secagem com pré-tratamento osmótico de cenouras em 

fatias com finalidade de obter um produto com elevado valor agregado e boas 

condições para conservação e armazenamento que possa vir a ser consumido 

seco e reidratado. 

 

 

2.2. Específicos 

 

 

• Definir as condições de desidratação osmótica da cenoura em fatias com 

secagem complementar em estufa; 

• Obter isotermas de sorção da cenoura in natura em fatias; 

• Avaliar a cinética de secagem da cenoura com e sem pré-tratamento osmótico;  

• Avaliar o encolhimento da cenoura e modelar os dados de encolhimento 

ajustando modelos empíricos e da literatura; 

• Realizar a modelagem da secagem da cenoura com e sem pré-tratamento 

osmótico, segundo modelos da literatura, considerando e sem considerar o 

encolhimento das fatias;  

•  Avaliar o efeito da temperatura na reidratação das fatias de cenouras e realizar a 

modelagem da cinética de reidratação segundo modelos da literatura;  

• Realizar análise sensorial das fatias de cenouras secas. 
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3.  Aspectos Teóricos e Revisão bibliográfica 

 

3.1. Cenoura 

 

3.1.1. Origem e produtividade 

A cenoura (Daucus carota, L.) é uma planta hortense da família das Apiaceae 

(BALBACH & BOARIM, 1993). Originadas provavelmente na Ásia, as cenouras eram 

cultivadas do Afeganistão até a Índia, há pelo menos três mil anos atrás. Romanos e 

Gregos utilizaram a raiz da cenoura como medicamento para problemas urinário, e suas 

folhas na forma de cataplasma para curar úlceras (CNMP, acesso em 2008). Na Europa, a 

cenoura foi introduzida no século X. Todas as referências à cenoura até o século XVII 

mencionam-na como sendo amarela ou vermelha. No século XVII, na Holanda, foi 

cultivada a cenoura moderna de cor de laranja (VIA NATURA, acesso em 2008). 

 No Brasil, a cenoura é a quinta olerícola cultivada em ordem de importância 

econômica. A área média anual colhida é de 27 mil hectares e a produção de 760 mil 

toneladas, correspondendo a um valor bruto no atacado de 690 milhões de reais 

(MAROUELLI et al., 2007). 

 

3.1.2. Morfologia 

 Como mostra a Figura 3.1, a cenoura é morfologicamente dividida em caule, colo, 

ombro, lenticelas e ápice. Sua parte interior inclui o córtex e coração. 

 As características de cada parte são: 
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Figura 3.1. Morfologia da cenoura 

Caule: Parte aérea da cenoura. Através dele circulam as seivas. 

Colo: Região de transição entre a raiz e o caule. 

Ombro: Local de maior reserva de nutrientes. 

Lenticelas: Responsável pela fixação da raiz no solo, como também retiram água e 

minerais do solo. 

Córtex: Auxiliar na condução de água e minerais dissolvidos através da raiz, desde a 

epiderme até ao xilema, e armazena várias moléculas translocadas. 

Coração: Parte central da cenoura. Região mais fibrosa da raiz. 

Ápice: Ajuda a raiz a penetrar no solo. 

 

3.1.3. Valor nutricional 

 A importância nutricional da cenoura reside no fato de ser uma das hortaliças rica 

em caroteno, que é o precursor da vitamina A onde, cada molécula de β-caroteno é 

convertida em duas moléculas desta vitamina. A alta concentração de caroteno também é 

responsável pela cor alaranjada da cenoura.  A cenoura possui também alto teor de 

potássio, magnésio, cobre, cálcio e fósforo necessários ao bom equilíbrio do organismo, 
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além de vitaminas do Complexo B, que ajudam a regular o sistema nervoso e a função do 

aparelho digestivo. 

 O β-caroteno, o qual representa 45-70% dos carotenóides totais da cenoura, é 

responsável por uma grande variedade de efeitos benéficos para a saúde humana. 

Diversos estudos científicos demonstram que a probabilidade de ataques cardíacos se 

reduz pela ingestão deste nutriente. Este é um antioxidante lipossolúvel que neutraliza os 

radicais livres, combinando-se diretamente com eles, o que aumenta a eficácia do sistema 

imune (FARIÑA et al.,2007 ). 

 O consumidor, agora informado acerca dos alimentos que consome, associado as 

exigências atuais de rotulagem mais completa e rigorosa, valoriza cada vez mais as 

propriedades nutricionais da cenoura (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1. Composição nutricional de 100g de cenoura fresca (FARIÑA 
et al.,2007 ). 

Componente Quantidade Unidade 

Calorias 43,00 kcal 
Lipídios 0,19 g 
Hidratos de carbono 5,35 - 8,10 g 
Amido 0,39 - 0,91 g 
Pectina total 0,68 - 2,45 g 
Fibras 1,01 - 2,44 g 
Celulose 0,80 - 1,88 g 
Proteínas 1,03 g 
Sólidos 35,00 mg 
Potássio 323,00 mg 
Cálcio 27,00 mg 
Ferro 0,50 mg 
Zinco 0,20 mg 
Vitamina A 12000 UI 
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 O consumo de cenouras é aconselhado principalmente, devido a importância dos 

efeitos fisiológicos associados a ela (FARIÑA et al.,2007), entre os quais destacam-se: 

• Manutenção da visão e combate aos problemas visuais devido à carência de 

Vitamina A; 

• O β-Caroteno, em conjunto com a vitamina C, ambos presentes na cenoura, 

contribuem para reduzir o risco de catarata; 

• Conservação e manutenção das membranas mucosas, pele e ossos; 

• A cenoura é incluída em dietas de emagrecimento, pois é pobre em calorias e 

gorduras, além de ser  um diurético natural e depurativo, devido à vitamina B6; 

• Auxílio ao bom funcionamento do sistema digestivo. 

 A cenoura é uma das hortaliças mais populares, pela sua versatilidade de uso e 

formas de apresentação ao consumidor, podendo ser ralada em diversos tamanhos ou 

cortada na forma de fatias, cubos, palitos, e ainda apresentada na forma de mini-cenoura 

"baby-carrot". Em função do processamento tornam-se suscetíveis a várias mudanças 

fisiológicas e microbiológicas que depreciam a sua qualidade sensorial e limitam sua 

vida-de-prateleira (RESENDE, et al., 2004). 

 

3.2. Desidratação 

Desidratação, secagem ou dessecação, são definidas como a retirada deliberada e 

em condições controladas da água que os alimentos contêm (ORDÒÑEZ, 2005). 

Configuram-se como sendo técnicas muito antigas de preservação de alimentos utilizadas 

pelo homem. Não há registros sobre a origem da técnica de desidratação, mas sabe-se que 

os primeiros grandes impulsos ao desenvolvimento da indústria de legumes e hortaliças 

desidratados ocorreram durante as Grandes Guerras Mundiais. Durante a Primeira Guerra 
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Mundial, cerca de 4 milhões de quilos de batatas e produtos para sopas, foram enviados 

às forças armadas americanas na Europa. Segundo a opinião dos veteranos, esses 

produtos eram duros e tinham gosto de palha (MELONI, 2005). 

As técnicas de desidratação são baseadas no fato de que as principais causas da 

deterioração de alimentos frescos e processados é a quantidade de água livre neles 

presentes. A atividade de água em legumes, frutas e hortaliças pode ser reduzida por 

intermédio de técnicas de desidratação, com conseqüente redução de peso, maior 

estabilidade e menor custo de estocagem dos produtos (LOPES, 2007; CANO-CHAUCA 

et al., 2004). 

A secagem de alimentos utilizando o ar aquecido baseia-se no aumento da 

temperatura do produto para evaporação da água e, se não for bem controlada, pode 

provocar alterações indesejáveis na aparência, cor, textura, bem como no conteúdo de 

nutrientes do produto final (SHIGEMATSU, et  al., 2005; RASTOGI, et al., 2004).  

 Como se trata de um processo de transferência simultânea de calor e massa, a 

secagem comumente necessita de fornecimento de calor para evaporar a umidade do 

produto e um meio de transporte para remover o vapor de água formado na superfície do 

produto a ser seco. O processo pode envolver três meios de transferência de calor: 

convecção, condução e radiação. Durante o processo de secagem, a umidade migra do 

interior para a superfície do produto, de onde se evapora para o ambiente (MELONI, 

2005). 

Segundo ORDÒÑEZ (2005), as indústrias de alimentos que utilizam a secagem 

como forma de processamento, pretendem atingir objetivos, que podem ser resumidos 

nos seguintes pontos: 
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• Aumentar o período de conservação dos alimentos; 

• Reduzir o peso e o volume dos alimentos para facilitar e baratear os custos de 

transporte e armazenamento; 

• Facilitar o uso e diversificar a oferta de produtos. 

 

Conforme MELONI (2005), as principais características dos legumes e hortaliças 

desidratadas de boa qualidade são as seguintes: 

• Teor de umidade em torno de 5%, para minimizar a deterioração da cor, sabor e 

odor, provocados pelas reações oxidativas e impedir o desenvolvimento 

microbiano; 

•  Reidratação rápida e satisfatória, assumindo a forma e aparência original do 

produto antes da secagem; 

•  Cozimento rápido em água fervente e quando prontos para servir deverão ser 

tenros, retendo muito do seu odor e sabor originais; 

•  Embalados isentos de umidade em embalagens hermeticamente fechadas e sob 

vácuo ou atmosfera de gás inerte. 

 

3.3. Desidratação osmótica 

PONTING et al., (1966), estão entre os primeiros a sugerirem a desidratação 

baseada no processo de troca osmótica. A desidratação osmótica (DO), também 

denominada impregnação ou saturação, é uma técnica usada para a concentração por 

remoção da água. 

 A desidratação osmótica, como técnica de retirada de água, aplica o princípio da 

osmose, gerando alimentos de atividade de água (aw) intermediária. É utilizada como 

pré-tratamento, sendo também usada como uma etapa anterior ao processo de 
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congelamento, microondas, liofilização, secagem a vácuo ou secagem por ar quente, a 

fim de melhorar a qualidade do produto final, reduzir custos de energia, ou mesmo 

formular novos produtos (MAGALHÃES e CORREIA, 2010; NETO, et al., 2005; 

GOMES, et al., 2007). 

 A desidratação osmótica tem sido considerada uma ferramenta tecnológica 

importante para se desenvolver novos produtos derivados de vegetais, com valor 

agregado e com propriedades funcionais (TORREGGIANI e BERTOLO, 2001). 

  Segundo TORREGGIANI (1993), a desidratação por osmose consiste na imersão 

do alimento sólido, inteiro ou em pedaços, em soluções aquosas concentradas de açúcares 

e/ou sal, levando a dois fluxos de massa simultâneos: fluxo de água do alimento para 

solução devido à diferença de pressão osmótica e transferência simultânea de soluto da 

solução para o alimento, devido aos gradientes de concentração. Há ainda um terceiro 

fluxo de substâncias presentes no alimento, as quais migram em direção ao meio 

hipertônico. Todavia na maioria dos processos esta transferência é desprezível quando 

comparada aos dois primeiros tipos de transferência e acontece no mesmo sentido da 

difusão da água. 

Como processo de secagem, a desidratação osmótica tem como característica a 

remoção da água, por diferença de gradiente de concentração, modificando a interação 

desta com demais compostos, de forma a reduzir sua disponibilidade para deterioração 

química e biológica (ANDRADE, et al., 2003; SINGH, et al., 2006).   

A Figura 3.2. ilustra de forma esquemática o processo de desidratação osmótica, 

no qual a transferência de massa provoca a diminuição do conteúdo de água e o aumento 

do ganho de sólidos. 
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Figura 3.2. Esquema representativo da transferência de massa durante o processo de 

desidratação osmótica. 
 

A qualidade da desidratação osmótica depende de fatores como a concentração, o 

tipo de agente osmótico, a temperatura da solução, a pressão de trabalho, o tempo de 

imersão, a natureza do produto e a área de superfície exposta à troca osmótica (SANTOS, 

2003). 

 Em vegetais, a desidratação osmótica por imersão em soluções hipertônicas surgiu 

como processo alternativo para redução da atividade de água dos mesmos, minimizando 

os prejuízos da qualidade nutricional e sensorial. Devido às características das 

membranas da célula vegetal, (geralmente permeáveis à água e impermeáveis aos solutos 

de alto peso molecular, como a sacarose) ocorre maior transferência de água do vegetal 

para a solução do que transferência de soluto da solução para o primeiro. As células 

vegetais são envolvidas por uma parede celulósica, que proporcionam firmeza aos 

tecidos, mas que não se apresenta como barreira principal à transferência de substâncias, 

pois contém numerosos interstícios relativamente grandes (NETO et al., 2005; RASTOGI 

et al., 1999). 

 A pré-secagem por osmose, seguida de uma secagem com ar quente tem sido 

muito utilizada na produção de frutas desidratadas e parcialmente desidratadas, pois 



Dissertação do Mestrado                                              Aspectos Teóricos e Revisão Bibliográfica 

Paulyanna Medeiros de Araújo 17 

minimiza os efeitos adversos que geralmente aparecem quando o produto é submetido à 

secagem a ar quente (SANTOS, 2003; NETO et al., 2005). Esta combinação de métodos 

de secagem tem sido apontada como alternativa econômica e segura para a conservação 

de produtos desidratados de melhor qualidade quando comparado aos produtos 

desidratados convencionalmente (BRANDÃO et al., 2003). 

 Segundo LOPÉZ-MALO (1994), a desidratação osmótica associada a outros 

fatores de conservação tem produzido alimentos de boa qualidade, de fácil conservação e 

praticidade. Estes alimentos podem ser consumidos diretamente como produtos prontos 

para o consumo ou como ingredientes para elaboração de produtos de confeitaria, 

iogurtes, sorvetes, entre outros. 

 A desidratação osmótica remove umidade e origina produtos com boas condições 

de armazenamento e pode proporcionar maior preservação da cor, sabor, aroma e textura 

no alimento desidratado, além de inibir o escurecimento enzimático (GOMES et al., 

2007; RASTOGI et al., 2004; BORGES et al., 1994). A incorporação de sólidos, no pré-

tratamento osmótico, além dos aspectos sensoriais pode melhorar aspectos nutricionais e 

funcionais dos alimentos, mantendo sua integridade minimamente alterada 

(MAGALHÃES e CORREIA, 2010). 

 Segundo MAGALHÃES e CORREIA (2010), o emprego da desidratação 

osmótica pode alterar a formulação do alimento de modo a: 

• Modificar a composição físico-química do alimento através da retirada de água ou 

pela adição de agentes depressores de atividade de água; 

• Agregar substâncias que melhorem as características sensoriais do produto; 

• Adicionar substâncias com funções especiais, como por exemplo, compostos 

antioxidantes. 
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A grande limitação do processo de desidratação osmótica têm sido estabelecer um 

processo em que essa tecnologia simples possa ser usada de forma a não gerar resíduos e 

sim co-produtos. O desafio consiste em propor um sistema com baixo nível de 

investimento, que gere produtos de boa qualidade e preços competitivos para ser utilizado 

por pequenos produtores rurais, (GOMES et al., 2007). 

 

3.3.1. Parâmetros operacionais da desidratação osmótica  

Na desidratação osmótica, alguns parâmetros são determinados para 

acompanhamento e avaliação do processo. Destacam-se entre os principais parâmetros a 

perda de água, ganho de sólidos, redução de peso e índice de eficiência, cujas definições 

são apresentadas a seguir: 

 

a) Perda de água (PU)  

Também chamado de perda de umidade, este parâmetro é dado pela relação: 

  

                                                

onde, 

Mo = peso inicial da amostra, g; 

Mf = peso final da amostra, g; 

Uo = umidade inicial da amostra, g/100 g ou % em base úmida;  

Uf = umidade final da amostra, g/100 g ou % em base úmida. 

 

 

 

 

(1) 
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b) Ganho de sólidos (GS) 

Este parâmetro é dado pela relação: 

  

 

 

onde, 

Mo = peso inicial da amostra, g; 

Mf = peso final da amostra, g; 

Yo = teor de sólidos inicial da amostra, g/100 g ou % em base úmida; 

Yf = teor de sólidos final da amostra, g/100 g ou % em base úmida. 

 

c) Redução de peso (RP) 

Os fenômenos de transferência de massa, sobretudo a retirada de água, promovem 

variação do peso das amostras durante o processo osmótico. A redução de peso é 

calculada como sendo: 

 

  

 

 

onde, 

Mo = peso inicial da amostra, g; 

Mf = peso final da amostra, g; 

 

 

 

(2) 

(3) 
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 d) Índice de eficiência da desidratação (Pr)  

O índice de eficiência da desidratação (Pr) é definido como sendo a relação entre a 

perda de água e ganho de soluto, parâmetros definidos nos itens a e b. 

100. X
GS

PU
P

r
=  

Dependendo das propriedades desejadas no produto final as seguintes situações 

podem ocorrer, (NETO et al., 2005):  

• Processos onde se deseja incentivar a desidratação - deve-se operar com 

índices Pr altos, valores entre 2 a 4%, de modo a obter perda de água alta, 

mantendo-se o ganho de soluto tão baixo quanto possível; 

• Processos onde se deseja incentivar a impregnação - deve-se operar com 

índices Pr  baixos, mantendo-se a perda de água tão baixa quanto possível; 

• Processos onde se deseja alcançar determinada formulação - o índice Pr deve 

ser controlado a um nível que cubra todas as necessidades de formulação. 

Neste caso, o ganho de soluto deve ser mantido dentro de uma faixa 

previamente definida, baseada nas necessidades específicas do produto. 

  

3.3.2.  Composição da solução osmótica 

 Uma questão complexa na desidratação osmótica é a escolha do tipo e 

concentração da substância osmótica, que está diretamente relacionada com as 

propriedades sensoriais do produto final e com o custo do processamento (SANTOS, 

2003). 

 Fatores relacionados com as condições operacionais e características do material e 

da solução osmótica influenciam a desidratação.  Devem ser considerados os seguintes 

fatores: características dos alimentos, processos de pré-tratamento, temperatura da 

(4) 
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solução, concentração e tipo de agente osmótico, pressão de trabalho, tempo de imersão e 

área de superfície exposta à troca osmótica (MAGALHÃES e CORREIA, 2010). 

 O tipo de agente osmótico afeta a cinética de remoção da água e a incorporação de 

sólidos. À medida que se aumenta o peso molecular dos solutos observa-se uma 

diminuição dos sólidos incorporados e um aumento da perda de água (SANTOS, 2003). 

Os agentes osmóticos mais usados são a sacarose e o cloreto de sódio, mas qualquer 

soluto miscível em água pode ser empregado (dextrose, xarope de amido, etanol ou 

poliois) (ERTEKIN e CAKALOZ, 1996; MAGALHÃES e CORREIA, 2010). 

 

3.3.2.1. Sacarose 

 A sacarose é um dissacarídeo utilizado desde tempos remotos e é mais conhecido 

como açúcar de mesa. É constituído por cerca de 98,5% de sacarose (C12H22O11) e é 

produzido a partir da cana-de-açúcar ou beterraba. Sua escolha deve-se aos seguintes 

fatores: aceitabilidade universal, palatabilidade, alta disponibilidade, baixo custo de 

produção, alta solubilidade em água e alta pressão osmótica em solução aquosa 

(MARTIN, 2006). 

 

3.3.2.2. Cloreto de Sódio 

 O cloreto de sódio também é considerado um ótimo agente osmótico, por 

apresentar uma alta capacidade de redução da atividade de água, fazendo com que a força 

motriz de saída de água do produto seja maior. No entanto, os produtos tratados com este 

soluto, normalmente, apresentam elevado ganho de sólidos, decorrente de seu baixo peso 

molecular, o que torna seu uso limitado a alguns frutos e vegetais, devido ao sabor 

salgado que ele confere. Vários autores têm apontado o uso de misturas de solutos como 
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um método vantajoso, que permite a obtenção de altos níveis de perda de água, com uma 

pequena incorporação de solutos (TONON et al., 2006). 

 

3.3.2.3. Cloreto de Cálcio 

 A adição de cloreto de cálcio (CaCl2) no início da desidratação é recomendada 

para melhorar a rigidez das frutas e verduras, que ocorre devido à formação do pectato de 

cálcio (produto resultante da reação da pectina com o cloreto de cálcio) (MARTIN, 

2006). O cálcio parece diminuir o ganho de açúcares, ao mesmo tempo em que aumenta a 

perda de água. Este efeito é conseqüência da associação do cálcio, o qual penetra 

rapidamente no interior da fruta, com pectinas pouco metoxiladas da parede celular de 

frutas, interação essa capaz de reduzir a difusão de açúcares, através do enrijecimento da 

textura e aumento da viscosidade. 

 

3.3.2.4. Acidulantes 

  Os acidulantes são capazes de comunicar ou intensificar o gosto acídulo dos 

alimentos. Podem ser usados ácidos fortes ou fracos, sendo o ácido cítrico e o ácido 

láctico os mais comuns. Estes aumentam a pressão osmótica e diminuem o pH. O ânion 

dos ácidos não dissociados pode ter efeitos inibitórios ao crescimento de micro-

organismos (ANTONIO, 2002). 

 Segundo CRUZ (1990), as funções dos acidulantes na indústria de 

alimentos são as seguintes: 

 
• Atuam como agentes flavorizantes tornando o alimento mais 

agradável ao paladar, mascarando gostos desagradáveis; 
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• Controlam o pH do alimento agindo como tampão durante 

diferentes estágios do processamento de produtos e diminuem a 

resistência dos micro-organismos ao calor; 

• Atuam como conservantes sendo empregados na prevenção do 

crescimento de micro-organismos ou desenvolvimento de esporos 

de bactérias patogênicas; 

• São sinergistas em relação aos antioxidantes na prevenção de 

gorduras e do escurecimento não enzimático do produto. 

• São modificadores de viscosidades e conseqüentemente da 

textura de produtos alimentícios; 

• Retiram e seqüestram metais prejudiciais que aceleram a 

deterioração da cor, "flavor”, a oxidação e provocam turvação; 

• Melhoram a textura e sabor das geléias e gelatinas; 

• Causam a inversão de açúcares, evitando sua cristalização. 

 

3.3.2.5. Metabissulfito 

 O metabissulfito de sódio (Na2S2O5) é o conservante de maior estabilidade e que 

apresenta a maior quantidade de dióxido de enxofre (SO2), quando diluído em água. Os 

sulfitos são agentes multifuncionais e possuem capacidade controladora do 

desenvolvimento microbiológico nos alimentos. O resíduo do metabissulfito de sódio é o 

dióxido de enxofre (SO2), que não é prejudicial à saúde dos consumidores, quando se 

encontra numa faixa de 40 ppm a 100 ppm, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(GÓES et al., 2006). 
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 Devido à sua ação antioxidante, o metabissulfito de sódio seqüestra o oxigênio 

(O2) tanto da água quanto do alimento, gerando assim um ambiente anaeróbio, o que 

conseqüentemente interfere sobre os microrganismos aeróbios presentes (CRUZ, 1990).  

 

 3.3. Secagem complementar 

Na desidratação osmótica de frutas e vegetais há uma redução no conteúdo de 

água e consequentemente da atividade de água, mas estes valores não são suficientes para 

gerar produtos de umidade intermediária estáveis. Por esse motivo, existe a necessidade 

de um processo de secagem complementar, sendo os mais comuns a secagem com ar 

quente ou a vácuo.  A secagem é a remoção de água ou de qualquer outro líquido, de um 

material sólido, na forma de vapor, para uma fase gasosa insaturada, através de um 

mecanismo de vaporização térmica, numa temperatura inferior à de ebulição. 

Em qualquer processo de secagem, ocorrem dois processos de transporte 

simultâneos: 

• Transferência de calor para vaporizar o líquido; 

• Transferência de massa na forma de líquido ou de vapor dentro do material 

e na de vapor para a atmosfera, pela superfície. 

A zona de evaporação pode estar dentro do sólido ou na superfície deste, 

dependendo do tipo do material e das condições de processo. A secagem apresenta 

diferentes comportamentos e costuma-se estudá-la separando os materiais quanto a 

porosidade: macroporosos (rp>1000 Â) e microporosos (rp<1000 Â). 

O estudo sobre a forma de secagem do material úmido pode basear-se no 

mecanismo interno do escoamento do líquido (escoamento provocado por gravidade, por 

concentração ou por gradiente de pressão, difusão em sólidos homogêneos, escoamento 
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capilar em materiais granulares e porosos), ou nas condições externas (velocidade de 

secagem, umidade, temperatura, entre outros). 

O teor de umidade dos alimentos pode ser expresso em base úmida e base seca 

conforme as equações 5 e 6, respectivamente. 

.
amostradamassa

águademassa
U =  

 

          
sólidosdemassa

águademassa
Ubs =  

 

 A base seca é mais utilizada para os cálculos de processamento, enquanto a base 

úmida é freqüentemente relacionada em tabelas de composição de alimentos. 

Nos produtos obtidos da combinação da desidratação osmótica com a secagem 

convectiva consegue-se reter mais satisfatoriamente as características sensoriais da fruta 

ou do vegetal in natura. A sua estrutura se apresenta também mais flexível e macia. Nesta 

secagem complementar são usadas temperaturas, geralmente, entre 60-70ºC, dependendo 

do produto. A secagem osmo-convectiva por diminuir o tempo de secagem total 

apresenta uma grande vantagem, além das citadas acima, que é a redução do custo de 

energia. 

A secagem osmo-convectiva que representa a secagem convectiva com pré-

tratamento osmótico vem sendo realizada por diversos autores, visando preservar 

características sensoriais dos alimentos, além de ser uma técnica comumente utilizada na 

industrialização de alimentos (MARTIM, 2006; BRANDÃO et al., 2003). 

Durante o processo de secagem, principalmente para a secagem de alimentos, é 

comum ocorrer o fenômeno do encolhimento, em que se observa a diminuição das 

dimensões do produto, devido à alteração na microestrutura do tecido fresco, aumento de 

((5) (5) 

(6) 
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cavidades, células alongadas, dentre outras modificações promovidas pelo estresse 

térmico e principalmente pela remoção de umidade, que depende do tipo de geometria 

estudada (BORGES et al., 2008). Neste caso a condução de calor e a difusão de massa 

são realizadas através de uma interface cuja forma e tamanho mudam com o tempo. 

VAGENAS E MARINOS-KOURIS (1991), estudando a secagem do damasco, 

propuseram encolhimento linear à variação do conteúdo de umidade do fruto. Supondo 

material isotrópico, consideraram variações nas três dimensões.  

             As equações 7 e 8 são empregadas  para predição do encolhimento isotrópico da 

espessura  e do volume, respectivamente.. 

                         Ubs)(1LL 0 α+=                                 (7) 

                         )(1VV 0 Ubsβ+=                                  (8) 

Onde: 

L = Espessura do material 

L0 = Espessura do material seco (Ubs = 0) 

V = Volume do material 

V0 = Volume do material seco (Ubs = 0) 

Ubs = Umidade em base seca 

α= Coeficiente de encolhimento linear 

β = Coeficiente de encolhimento volumétrico 
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A teoria geral e os fundamentos da secagem de sólidos encontram-se descrita na 

literatura clássica da engenharia química, (MACCABE & SMITH, 1980; PERRY et al., 

1980; FOUST et al., 1980). 

  

3.3.1. Curvas de secagem 

As curvas características de secagem podem ser representadas de diferentes 

formas e apresentam diferentes períodos de secagem, conforme ilustram as Figuras 3.3 e 

3.4. Nestas figuras, o segmento AB representa a fase inicial da secagem quando o sólido 

é aquecido desde a temperatura T0 até a temperatura de equilíbrio TS. Esse é o período 

onde a velocidade de secagem aumenta em decorrência do aumento da temperatura. O 

trecho BC caracteriza-se pela constância da velocidade de secagem e da temperatura do 

sólido molhado, que normalmente coincide com a temperatura do bulbo úmido. Este é o 

período da taxa constante que termina quando o sólido atinge o teor de umidade crítico. 

Após esse ponto a temperatura da superfície aumenta e a taxa de secagem cai 

rapidamente. 

O período da taxa decrescente inicia-se a partir do ponto C, que pode ser dividida 

em duas zonas: 1) zona de secagem da superfície insaturada (CD); 2) zona em que o 

movimento interno da umidade é controlante (DE), Figura 3.4. Nos teores de umidade 

menores que o ponto D a evaporação ocorre a partir do interior do material. Quando a 

pressão de vapor do líquido contido no sólido é igual a pressão parcial do vapor de água 

no gás secante afluente, a secagem cessa. Nestas condições a umidade do sólido atinge o 

valor Ue  (teor de umidade no equilíbrio), umidade que permanece no sólido independente 

do tempo de secagem, contanto que as condições de operação não se modifiquem. 
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Figura 3.3. Curva de secagem. Umidade em função do tempo. 

 

 
Figura 3.4. Curva da taxa de secagem – taxa de secagem em função da umidade. 

   

 Estas mudanças durante a desidratação podem, em grande parte, ser explicadas 

pelos fenômenos de transferência de calor e massa. Um alimento cortado na forma de 

cubo, no decorrer da secagem perderá umidade por suas superfícies e desenvolverá, 

gradualmente, uma espessa camada seca na superfície, e com o restante da umidade 

aprisionada no centro. Do centro para a superfície, um gradiente de umidade será 
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estabelecido. Em conseqüência disso, a camada externa seca formará uma barreira 

isolante contra a transferência de calor para o interior do pedaço. Além de ter a 

transferência de calor diminuída, a água restante no centro do alimento tem uma distância 

maior a percorrer até chegar a superfície do que a umidade superficial tinha no início da 

secagem. À medida que o alimento seca e atinge a umidade de equilíbrio, a taxa de 

secagem torna-se nula (MELONI, 2005). 

 Vários estudos sobre curvas de secagem e atividade de água têm sido realizados 

devido à sua influência na qualidade do produto desidratado. Com as curvas de secagem 

pode-se predizer, no processo, o momento em que se atinge o teor de umidade desejado e 

desta forma obter produtos de boa qualidade (CANO-CHAUCA et al., 2004). 

 

3.3.1.1. Período de velocidade constante 

No período de velocidade constante, ou taxa constante, a secagem ocorre pela 

difusão do vapor a partir da superfície saturada do material e através de uma película de 

ar estagnado para o ambiente. A velocidade da secagem é controlada pela velocidade de 

transferência de calor para a superfície evaporante e o movimento da umidade dentro do 

sólido é suficientemente rápido para manter a condição de saturação da superfície. A 

velocidade de transferência de massa equilibra a de calor e a temperatura da superfície 

saturada permanece constante. O sólido está tão úmido que existe uma película contínua 

de líquido sobre toda a superfície de secagem, e a taxa de evaporação independe da 

umidade do sólido (MACCABE & SMITH, 1980; PERRY et al., 1980; FOUST et al., 

1980). 

Em grande parte dos processos de secagem o líquido evaporado é água e o gás de 

secagem é o ar atmosférico. Para se calcular a velocidade de secagem são empregadas as 

equações de transferência de massa e de calor: 
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                                                         ( )PPAk
dt

dm

SP
−=                        (9)                                         

 

PS = Pressão de vapor do líquido na temperatura TS (condição de saturação) (atm) 

P  = pressão parcial do vapor de água no ar de secagem à temperatura Tg (atm) 

A = área de contato líquido – gás (m2) (área de transferência de massa) 

dt

dm
= taxa de secagem (kg/s) 

kP = coeficiente de transferência de massa (kg/s m2atm) 

A equação de transferência de massa expressa em termos de umidade do ar pode 

ser escrita da seguinte forma: 

                                                         ( )uuAk
dt

dm
Seh −=                           (10)                               

 

uS = umidade de saturação do ar na temperatura da superfície, TS (kg de H2O/kg de ar 

seco) 

u = umidade do ar de secagem (kg de H2O/kg de ar seco) 

kh = coeficiente de transferência de massa por unidade de diferença de umidade (kg/s m2) 

PM = peso molecular 

Para teores baixos de umidade, 

                                                         
Água

Ar
Ph

PM

PM
Pkk =                                  (11)                                     

 

A velocidade de secagem está relacionada com a transferência de calor como 

mostra a equação 12: 

                                                         
dt

dm

dt

dQ
λ=                                 (12)                                    

 

E com as condições de secagem pela expressão: 



Dissertação do Mestrado                                              Aspectos Teóricos e Revisão Bibliográfica 

Paulyanna Medeiros de Araújo 31 

                                                         ( )
SgC

TThA
dt

dQ
−=                     (13)                                   

 

Onde: 

AC = área de transferência de calor (m2) (pode coincidir ou não com a área de 

transferência de massa) 

h = coeficiente de transferência de calor (W/m2 ºC) 

λ = calor latente de vaporização do líquido a temperatura TS (J/kg) 

 

Igualando as equações acima, tem-se: 

                                                         
( )

λ

SgC
TThA

dt

dm −
=                   (14)                                       

 

Para o cálculo da secagem é conveniente exprimir a equação 14 em termos da 

diminuição do teor de umidade x (em base seca) no sólido. No caso da evaporação de 

uma bandeja de material úmido, com a hipótese de não haver modificação de volume 

durante a secagem a equação 14 torna-se: 

                                                         ( )uu
L

h

dt

dUbs

S

S

−=
λρ

              (15)                               

 

Onde: 

dt

dUbs
 = velocidade específica de secagem ((kg de H2O/kg de sólido seco)/s) 

ρS = densidade do material seco (kg/m3) 

L = espessura do leito (m) 
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3.3.1.2. Período de velocidade decrescente 

 

O término do período a velocidade constante (ponto crítico), marca o instante em 

que a água líquida que está sobre a superfície é insuficiente para manter uma película 

contínua que cubra toda a área de secagem.  

No trecho CD, Figura 3.4, parte da superfície evaporante se mantém insaturada, 

uma vez que a velocidade do movimento do líquido para a superfície é menor que a 

velocidade com que a massa é transferida da superfície. Ocorrem dois mecanismos de 

transferência de massa: a difusão de vapor a partir da superfície saturada para o gás 

secante e a difusão direta do vapor desde os níveis mais internos do sólido para a 

superfície insaturada e desta para a corrente gasosa. Neste período a velocidade de 

secagem depende dos fatores que afetam a difusão da umidade para longe da superfície 

evaporante e de outros que alteram a velocidade do movimento interno da umidade 

(MACCABE & SMITH, 1980; PERRY et al., 1980; FOUST et al., 1980). 

No ponto D a evaporação ocorre no interior do sólido, pois toda a superfície 

evaporante está insaturada e o plano de evaporação desloca-se para o interior deste, 

Figura 3.4. Assim, inicia-se o segundo período de velocidade decrescente, onde a 

influência das variáveis externas diminui e a velocidade de secagem é controlada pela 

velocidade do movimento de umidade interna. O conhecimento sobre o movimento 

interno da umidade indica a possibilidade de vários mecanismos de controle, sendo os 

mais significativos os de difusão, de capilaridade e os de gradiente de pressão. 

 

3.3.2. Modelos de Secagem 

Modelo de Fick 
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Quando a umidade movimenta-se para a superfície em virtude da difusão 

molecular, o período de taxa decrescente da difusão é controlante. O processo de 

evaporação de água na secagem de um sólido, pode então ser descrito, aplicando-se 

modelos matemáticos que consideram como mecanismo principal a difusão baseada na 

segunda lei de Fick. 

A segunda lei de Fick para um sistema unidimensional e homogêneo, pode ser 

expressa pela seguinte equação: 

                                                         
2

2

y

bsU
D

dt

bsdU

∂

∂
=                       (16)                                           

 

D = coeficiente de difusão do líquido (m2/s) 

bsU  = umidade média do sólido (kg de H2O/kg de sólido seco) 

  

Esta equação pode ser aplicada ao caso particular da secagem de uma placa plana 

cujas faces laterais estejam isoladas, com coeficiente de difusão constante, tendo como 

condição inicial, umidade uniforme em toda a placa, e como condições de contorno, taxa 

de evaporação nula no centro da placa e umidade de equilíbrio na superfície: 

Condição inicial: Ubs(y, 0) = Ubs0 

Condição de contorno Ubs(L/2, t) = Uebs      e      y/x ∂∂ (0, t) = 0 

Onde: 

Uebs = umidade de equilíbrio do material (kgH2O/kgsólido) 

Ubso = umidade inicial do material (kgH2O/kgsólido) 

 L = espessura do material (m) 

t = tempo (s) 

l = meia espessura do material (m) =  
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Se a curva de secagem apresentar o período de taxa constante, xo será o teor de 

umidade crítico correspondente ao término do período a taxa constante. 

 CRANCK (1975) forneceu uma solução para a equação (16), sujeita às condições 

de contorno inicial e de contorno descritas, é dada pela equação (17): 

                                
( )

( )∑
∞

=







 ⋅
+−⋅

+
⋅=

−

−

0
2

2
2

22
12exp

12

18

nbsbs
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l

tD
n

nUeUo

UebsU π

π
        (17)                       

 

A equação 17 converge rapidamente, podendo-se utilizar o primeiro termo da 

série como boa aproximação, 

                                              






 ⋅
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O comportamento da transferência de umidade na secagem de sólidos alimentícios 

normalmente não satisfaz as simplificações assumidas na solução da segunda lei de Fick 

o sólido tem uma estrutura celular heterogênea, a transferência não é unidimensional, a 

difusão pode ocorrer sobre vários mecanismos (na fase gasosa, e/ou líquida, em pontos de 

várias dimensões), a temperatura do alimento aumenta durante o processo e ocorre o 

encolhimento com evaporação da água (LIMA, 2001). Para representar este afastamento 

das suposições iniciais, pode-se substituir a difusividade, por um coeficiente de difusão 

efetivo, Def, a ser determinado experimentalmente, pelo ajuste da equação 18 aos dados 

experimentais 

 

Modelo de Page  

 O modelo de Page é uma modificação do modelo exponencial com a introdução 

de um exponente “n” incorporado ao termo tempo. Este modelo tem sido usado por 

muitos pesquisadores na estimativa de curvas de secagem de produtos agrícolas 

(DIAMANTE e MUNRO, 1993). 
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Em que: 

Ru = 
bsbs

bs

UeUo

UebsU

−

−
  (razão de umidade) 

k = constante de equação 

n = constante de equação 

t = tempo (min) 

 

 

3.4. Atividade de água (aw) 

 A água é um dos fatores que mais influem na alteração dos alimentos. Por outro 

lado, está demonstrado que alimentos com o mesmo teor em água se alteram de forma 

distinta, do que se deduz que a quantidade de água não é por si só, um indício fiel da 

deterioração dos alimentos. Baseado neste fato surgiu o conceito de atividade de água 

(aw) que é muito valorizado em estudos sobre a deterioração dos alimentos, por estar 

diretamente relacionado com o crescimento e a atividade metabólica dos micro-

organismos e com as reações hidrolíticas. O termo atividade de água indica a intensidade 

das forças que unem a água com outros componentes não-aquosos e, conseqüentemente, 

a água disponível para o crescimento de micro-organismos, podendo ocorrer diferentes 

reações químicas e bioquímicas (ORDÒÑEZ, 2005). 

 A atividade de água é definida como “a razão da pressão de vapor da água no 

alimento e a pressão de vapor da água pura na mesma temperatura” (FELLOWS, 2006), e 

está representada na equação 20: 

o

w P

P
a =  

 

(20) 

(19) 
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Onde P (Pa)= Pressão de vapor do alimento; 

Po = (Pa) = Pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. 

 

Segundo MARTIM (2006), a água pode estar presente no material sob duas formas: 

• Água não ligada, que está simplesmente contida no material, é a mais abundante e 

é perdida facilmente à temperatura de bulbo úmido; 

• Água ligada, que faz parte da estrutura do material, ligada a proteínas, açúcares e 

adsorvida na superfície de partículas coloidais, necessita de níveis elevados de 

temperatura para sua remoção. 

 

A desidratação de alimentos tem como finalidade reduzir a disponibilidade de 

água para um nível onde não exista perigo de crescimento microbiano. Sabe-se que 

micro-organismos não podem crescer em alimentos desidratados quando a atividade de 

água está abaixo de 0,6 (OLIVEIRA et al., 2005). Todavia, abaixo deste valor, reações 

enzimáticas e químicas continuam acontecendo durante o processo de armazenagem. A 

atividade de água tem sido um parâmetro usual para determinar o ponto final da secagem 

visando reduzir a possibilidade de crescimento microbiológico. O conhecimento da 

atividade de água em função do conteúdo de água dos alimentos desidratados é 

importante para determinação do tempo de estocagem e evitar o crescimento microbiano 

(ANTONIO, 2002; OLIVEIRA et al., 2006). 

 Cada microorganismo possui um limite mínimo de atividade de água para realizar 

as atividades metabólicas, sendo a atividade de água ótima para fungos em torno de 0,7, 

para leveduras de 0,8 e para bactérias, 0,9 (OLIVEIRA et al., 2006). Na Tabela 3.2 pode-

se observar a atividade de água mínima para alguns micro-organismos. 
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Tabela 3.2. Atividades de água mínima para o desenvolvimento de alguns 
micro-organismos 

MICRORGANISMOS   aw MÍNINA 

Bactérias  0,91 

Staphylococcus aureus  0,85 

Leveduras  0,88 

Bolores  0,80 

 Bactérias halófilas  0,75 

Bolores xerófilos  0,61 

Leveduras osmotolerantes   0,60 
 FONTE: ICMSF (1980) 

 
A deterioração de alimentos por micro-organismos pode acontecer rapidamente, 

ao passo que as reações enzimáticas e químicas ocorrem de modo mais lento durante a 

armazenagem. Em ambos os casos, o teor de água é um fator muito importante no 

controle da taxa de deterioração (FELLOWS, 2006).  

 

3.5. Isotermas de sorção 

 

 As isotermas consistem em curvas que descrevem a relação entre o conteúdo de 

umidade dos alimentos e a atividade de água (aw) em temperatura e pressão constantes 

(ALEXANDRE et al., 2007). 

 O conhecimento das isotermas de produtos desidratados é essencial para 

estabelecer condições ótimas de conservação, de transformação e do dimensionamento 

dos equipamentos de secagem e transporte (COSTA et al., 2003). 

 Cada alimento possui um conjunto particular de isotermas de sorção sob 

diferentes temperaturas. A forma precisa dessas isotermas é resultado de diferenças na 

estrutura física, composição química e quantidade de água ligada no alimento 

(FELLOWS, 2006). 
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 Em materiais higroscópicos, a determinação das isotermas de adsorção/dessorção 

de umidade, permite prever o tempo de secagem, a vida de prateleira em determinada 

embalagem, além de criar subsídios para definição dos requisitos básicos necessários para 

a embalagem do produto. É importante também na caracterização de um produto, quando 

o mesmo é constituído por componentes de atividade de água diferentes (GOMES et al., 

2002). 

 Grande parte das isotermas de sorção de água dos alimentos se mostra na forma 

sigmóide, com pequenas variações conforme a estrutura física, a temperatura, a 

composição química e a capacidade de retenção de água do alimento. Alimentos com 

grande quantidade de sacarose e solutos e que apresentam pouca adsorção por 

capilaridade, apresentam uma zona mais plana na primeira parte da curva, que tem forma 

de J (ORDÒÑEZ, 2005).  Um exemplo  clássico  de isoterma de adsorção e dessorção 

encontra-se ilustrado na Figura 3.5. 

 
Figura 3.5. Histerese das isotermas de adsorção e dessorção 

FONTE: CHEFTEL e CHEFTEL, 1983 
 

A primeira parte da curva até o ponto A, representa a água da monocamada, que é 

muito estável, não-congelável e não removível por secagem. 

Teor de 
Umidade(%) 
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A isoterma de sorção indica a atividade de água na qual o alimento é estável e 

permite previsões do efeito de alterações do teor de umidade na atividade de água e, 

como conseqüência, na estabilidade da armazenagem (FELLOWS, 2006). 

 Para ORDÒÑEZ (2005), as isotermas de sorção de água dos alimentos são de 

grande utilidade em diferentes aspectos, tendo em vista que permitem: 

• Avaliar a estabilidade dos alimentos. Com o decréscimo da atividade de água o 

crescimento microbiano diminui. A velocidade das reações químicas que ocorrem 

em um alimento, enzimáticas e não enzimáticas, dependem da quantidade de água 

disponível; 

• Prever a atividade de água de misturas de diversos ingredientes. Para chegar ao 

equilíbrio, existe migração de água de um componente para outro no alimento. As 

isotermas permitem conhecer a atividade de água dos componentes da mistura, e 

assim, a estabilidade de cada um deles e da mistura; 

• Estimar o tempo máximo de armazenamento do produto em determinadas 

embalagens, além de possibilitar o conhecimento do comportamento de um 

alimento em diferentes condições de armazenamento; 

• Estimar a temperatura ótima de armazenamento de produtos congelados, 

estabelecendo uma relação entre a temperatura e a atividade de água do produto; 

• Otimizar os processos de conservação, baseados na redução da quantidade de 

água, já que através das isotermas de sorção determina-se qual é a quantidade de 

umidade residual ideal para determinado alimento. 

Diversos modelos para predição das isotermas de sorção são encontrados na 

literatura.  Na tabela 3.3 são apresentados alguns modelos mais aplicados aos 

alimentos e em particular para frutas e hortaliças. 
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Tabela 3.3 Modelos estatísticos 
Nome do Modelo Modelo 
BET 
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GAB e BET 

O modelo de GAB e o modelo de BET são considerados um dos mais versáteis 

para a representação do comportamento das isotermas de sorção (AL-MUHTASED et al., 

2004). 

Onde: 

Uebs = Umidade de equilíbrio 

aw  = Atividade de água 

Umbs = Umidade da monocamada molecular 

K e C = parâmetros que dependem da natureza e temperatura do produto 

Oswin 

 O modelo de Oswin é uma série matemática expandida para curvas com formato S 

sigmóide, em que este modelo não considera o efeito da temperatura (YAZDAMI et al., 

2006). 

Onde: 

Uebs = Umidade de equilíbrio 

aw = Atividade de água 
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A e b = Parâmetros de ajuste do modelo 

 

3.6. Reidratação 

 Uma das características mais importantes dos produtos desidratados é sua 

capacidade de reidratação rápida e completa. A razão de reidratação pode ser definida 

como sendo a razão do peso do alimento reidratado pelo seu peso seco. As condições de 

reidratação dos diferentes tipos de alimentos devem ser estabelecidas, uma vez que 

diversos fatores influenciam a qualidade de água absorvida, bem como as propriedades 

sensoriais do produto. São vários os fatores que podem afetar a qualidade dos alimentos 

desidratados durante a reidratação, dentre eles o tempo de imersão, a temperatura da água 

e a razão entre a quantidade de água utilizada e a de produto (MELONI, 2005). 

 A reidratação dos tecidos vegetais secos é composta de três processos 

simultâneos: a embebição de água em material seco, o inchaço e a lixiviação dos sólidos 

(KROKIDA & MAROULIS, 2003). 

 A reidratação pode ser utilizada para avaliar as perdas do alimento causadas pela 

secagem e pelos tratamentos que precedem à desidratação, já que os danos estruturais e 

encolhimento celular que ocorrem durante a secagem podem resultar na perda da 

habilidade de reidratação (MAGALHÃES e CORREIA, 2010). 

Durante a reidratação, a absorção da água no tecido vegetal conduz a um aumento 

na massa. Simultaneamente, ocorre a lixiviação de açúcares, ácidos, minerais e vitaminas 

para a solução. Ambos os fenômenos são influenciados pela natureza do produto e das 

circunstâncias empregados para a desidratação (RASTOGI et al., 2004). 

Para determinação do coeficiente de difusão da água e sólidos durante a 

reidratação pode ser utilizada a 2ª Lei de Fick (NAYAK et al., 2006; RASTOGI et al., 

2004; KROKIDA & MARINOS-KOURIS, 2003). 
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 O modelo de Henderson & Pabis  também pode ser aplicado para as curvas de 

reidratação, utilizando um  programa computacional como o STATISTICA 7.0 para 

estimar seus parâmetros. 

 

 

Onde: 

Rm= razão de massa 

a= constante da equação 

kr= constante da equação de Henderson e Pabis 

t= tempo 

 

3.7. Análise sensorial 

 A avaliação sensorial é uma ciência interdisciplinar na qual se convidam 

avaliadores (utilizando os órgão dos sentidos visão, gustação, olfato, sensibilidade 

cutânea e audição), para medir as características sensoriais e a aceitabilidade dos produtos 

alimentícios e muitos outros materiais (CHAVES e SPROESSER, 2002). 

 Avaliar um produto sensorialmente faz parte do cotidiano e esta técnica é utilizada 

até por crianças quando aceitam ou rejeitam um alimento por suas características 

organolépticas. Profissionalmente, existem técnicas básicas de análise sensorial que 

podem ser desenvolvidas com ou sem o auxílio de instrumentos, sendo que estes últimos 

necessitam de calibração constante. Já o homem é factível avaliar um produto 

sensorialmente através dos cinco sentidos, com resultados subjetivos, mas dificilmente 

sua sensibilidade e criatividade serão substituídas por equipamentos eletrônicos 

(PURATOS, 2009). 

(21) 
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 A análise sensorial é importante no processamento de alimentos, pois contribui 

direta ou indiretamente para o desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, 

reformulação de produtos, relações entre condições de processo, ingredientes, aspectos 

analíticos e sensoriais. Muitas vezes o atributo que se pretende avaliar é influenciado por 

outros fatores, como quantidade de amostra e a cor do produto (KONKEL et al., 2004). 

 Nas indústrias alimentícias, é fundamental ter-se uma equipe de analistas 

sensoriais devidamente treinados para atuar tanto no controle de qualidade quanto no 

desenvolvimento de produtos (PURATOS, 2009). 

 Segundo a ABNT – NBR 12995 (1993), os métodos sensoriais podem ser 

classificados em: métodos discriminativos, que determinam se há diferença entre as 

amostras que possuem formulações diferentes, que foram processadas em variados lotes 

ou que foram armazenadas em condições distintas, esta aplicação geralmente é feita em 

amostras com pequenas diferenças entre si; métodos descritivos (ou analíticos), que 

descrevem e avaliam a intensidade, qualitativa e quantitativa, das características 

sensoriais dos produtos e métodos subjetivos (ou afetivos), os quais avaliam a preferência 

e/ou aceitação de um ou mais produtos junto ao mercado consumidor, destacando-se a 

escala Hedônica. 

Muitos instrumentos podem detectar o surgimento de problemas durante a 

produção e o armazenamento de alimentos, mas podem ser incapazes de medir alterações 

de sabor que afetam a aceitação de um produto. A aceitação de certos produtos por parte 

dos consumidores é afetada por uma variedade de características, entre elas, destacam-se 

(CARDELLO e MORAES, 1997): 

• A funcionalidade; 

• As características nutricionais; 

• A conveniência; 
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• A segurança; 

• O custo; 

• As características sensoriais. 

 

3.8. Estado da Arte - Desidratação osmótica da cenoura e subprodutos 

derivados 

RASTOGI et al., (1997) estudaram o efeito da temperatura e concentração da 

solução osmótica sobre a área de cenouras desidratadas osmoticamente e investigaram o 

mecanismo de transferência de massa durante a desidratação. Foi observado que, quanto 

mais concentrada a solução osmótica a área das cenouras tornavam-se menores, 

ocorrendo maior perda de água e maior ganho de sólidos. 

JOSÉ JR et al., (2004) estudaram o efeito das variáveis temperatura e 

concentração de cloreto de sódio na relação perda de água e ganho de soluto durante o 

processo da desidratação osmótica de cenouras usando a metodologia de superfície de 

resposta. A concentração da solução de cloreto de sódio apresentou o maior efeito sobre o 

índice de eficiência. A menor perda de água foi obtida quando a temperatura se 

encontrava em níveis inferiores a 12ºC e a concentração do NaCl em 3%, enquanto a 

maior perda foi observada  na temperatura de 34ºC, e concentração do NaCl em 17%, 

onde o ganho de sólidos foi aproximadamente 33% em relação a perda de água. 

Segundo FAN et al., (2005) para maximizar o uso da cenoura como uma fonte de 

vitamina A, é importante encontrar um método de processamento apropriado para 

manufaturar a cenoura e, obter produtos que tenham a preferência dos consumidores mas 

que mantenha a fonte vitamínica da cenoura. A produção de chips de cenoura por fritura, 

apesar de conter lipídios, são uma ótima fonte alimentícia e de vitamina A. Os chips da 

cenoura, empacotadas em embalagens opacas sob o vácuo parcial, podem ser 
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armazenadas por no mínimo 5 meses, com pequenas perdas das propriedades físico-

químicas, dos carotenóides  e dos atributos sensoriais. 

KOCA et al., (2005) afirmaram que as cenouras desidratadas estão sendo usadas 

como um ingrediente em sopas ou refeições instantâneas. Os autores relatam que além 

dessa opção, as cenouras desidratadas configuram também como um candidato excelente 

para alimentos como petiscos, se o valor nutricional for bem preservado. Neste trabalho, 

eles estudaram a cinética de mudança da cor em cenouras desidratadas. Os vegetais 

desidratados perdem a cor devido à oxidação de moléculas altamente insaturadas sob 

exposição ao ar durante o armazenamento. Um dos métodos para caracterizar a coloração 

na cenoura desidratada é a medida da absorbância. A estabilidade dos carotenóides e da 

cor durante o processamento e o armazenamento são importantes para manter o produto 

final atrativo e aceitável. Foi observado que descascar a cenoura antes da desidratação 

realça a retenção do β-caroteno em cenouras desidratadas. 

SINGH et al., (2006) estudaram o comportamento da isoterma de sorção de 

cenouras em cubos sem tratamento osmótico, e com pré-tratamento osmótico e incluíram 

em sua avaliação o efeito do agente osmótico (sacarose e NaCl). O pré-tratamento 

osmótico na solução de sal conduziu ao aumento do teor de umidade de equilíbrio de 

cubos da cenoura, enquanto o pré-tratamento na solução de sacarose diminuiu o teor de 

umidade de equilíbrio do produto. 

Segundo SINGHa et al., (2007) o processo de desidratação osmótica para cenouras 

foi aperfeiçoado para a solução de cloreto de sódio, e para a mistura de sacarose e de 

cloreto de sódio. Com a mistura, obtiveram-se melhor eficiência na desidratação, ou seja, 

na relação perda de água/ganho de sólidos. 

 SINGHb et al., (2007) estudaram a cinética da desidratação osmótica de cenouras 

em cubos. As velocidades de perda de água e ganho de sólidos foram maiores na primeira 
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hora da desidratação, tendendo ao equilíbrio no final. Eles ainda observaram que os 

aumentos na concentração inicial de sacarose no xarope promoveram aumentos na taxa 

de perda de água durante o processo. Foi utilizada a composição dos xaropes em solução 

de cloreto de sódio e sacarose sob diferentes condições de processos 50°Brix de sacarose  

+ 5% de NaCl, 50°Brix de sacarose + 10% de NaCl, 50ºBrix de sacarose + 15% de NaCl, 

com o tempo de 0 a 240 minutos. A perda de água e o aumento do ganho de soluto nos 

cubos de cenouras foram observados com o aumento do tempo de imersão para todas as 

condições de processo. O ganho de peso e a perda de água foram mais elevados na fase 

inicial da desidratação osmótica. Com o aumento da temperatura, houve um aumento na 

taxa de perda de água, enquanto o ganho de sólidos ficou estável nas temperaturas de 35, 

45 e 55 ºC. 

BORIN et al., (2008) avaliaram a influência de pré-tratamentos osmóticos sobre a 

cinética de secagem convectiva e sobre a qualidade sensorial de abóboras desidratadas, 

utilizando NaCl e sacarose como solutos. Encontraram maior eficiência quando as fatias 

foram tratadas com a solução composta de sacarose-NaCl com 3% de sal, por 1 hora. 

Constataram que o comportamento da impregnação de sal e açúcar pode variar bastante 

com o tempo e com a combinação de solutos. Concluíram que a desidratação osmótica 

conduzida em soluções de sacarose e sacarose-NaCl durante 1 e 2 horas apresentam, em 

geral, maior eficiência na primeira hora do processo, onde ocorre a maior perda de água.  
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4. Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Engenharia de Alimentos, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. 

4.1. Matéria-prima 

Foram utilizadas cenouras adquiridas no mercado local, da variedade Brasília. As 

cenouras foram selecionadas de forma a padronizar o estágio de maturação, escolhendo-

se as com aspecto íntegro, sem perfurações na casca ou outros danos físicos, como 

mostra a Figura 4.1. 

 

            Figura 4.1. Cenoura in natura com casca, variedade Brasília 

4.2. Preparação da solução osmótica 

A solução osmótica foi preparada utilizando-se água destilada, sacarose comercial e 

cloreto de sódio, adquiridos no mercado local, em proporções pré definidas. O pH da 

solução foi ajustado na faixa de 4 e 5 pela adição de ácido cítrico. Foi necessária 

também, a adição de metabissulfito de sódio e cloreto de cálcio nas concentrações de 

200 ppm. 
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4.3. Procedimento experimental  

O fluxograma da Figura 4.2 mostra as etapas seguidas para a realização 

dos experimentos. 

 

Figura 4.2. Fluxograma do procedimento experimental 
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4.4. Processamento da cenoura desidratada em fatias 

 

 

Cenoura 

Lavagem 

Retirada da casca 

Corte em fatias 

Branqueamento 

Desidratação osmótica  

Secagem em estufa com circulação de 
ar T= 70° 

Cenoura seca em fatias 

Acondicionamento em potes de 
plástico 

Reidratação 

Figura 4.3. Fluxograma básico do processamento de cenoura desidratada 
em fatias 

 

Ácido Cítrico 
Metabissulfito de Sódio 
200ppm 
Cloreto de Cálcio 200 ppm.  
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4.4.1. Seleção e preparação da matéria prima 

Foram selecionadas as cenouras que não apresentaram doenças ou 

apodrecimentos. Em seguida, estas foram lavadas em água corrente, descascadas e 

cortadas manualmente em fatias, de aproximadamente 3,8 mm de espessura como 

mostra a Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Cenoura descascada e cortadas em fatias

4.4.2.  Branqueamento 

As cenouras, preparadas de acordo com o item 4.4.1, foram branqueadas em 

água a ebulição, por aproximadamente, 3 minutos (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Branqueamento das fatias de cenoura 

4.4.3 Desidratação osmótica 

Após o branqueamento, as cenouras em fatias foram colocadas na solução 

osmótica com concentração, temperatura e tempo de imersão definidos, como mostra a 

Figura 4.6. A solução foi mantida sob agitação e a temperatura controlada em uma 

chapa de aquecimento. A proporção solução osmótica/cenoura foi de 5:1. 
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Figura 4.6. Fatias de cenoura na solução osmótica, sob agitação e temperatura 
controlada. 

 

4.4.3.1. Condições de processamento  

Foram realizados testes preliminares, em 6 ensaios com 3 repetições para cada 

parâmetro, utilizando 2 tipos de solução osmótica, descritas a seguir. Durante os testes, 

o tempo de imersão das fatias de cenoura eram de 3 horas, em temperatura controlada a 

60ºC.  

Baseado nos testes preliminares foram escolhidas as seguintes condições: 

• Composição da solução osmótica:  

a. Sol.Sacarose 50°Brix + 10% NaCl 

b. Sol. Sacarose 50°Brix 

• Temperatura da solução osmótica: 50 e 60ºC 

• Tempos de imersão: 1, 2, 3 e 4 horas 
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4.4.3.2.  Variáveis estudadas 

Para cada condição de processamento da desidratação osmótica foram calculadas 

a perda de umidade (PU), ganho de sólidos (GS), redução de peso (RP), segundo LEVI 

et al. (1983) e índice de eficiência da desidratação (Pr) como estão mostradas nas 

equações 1, 2, 3 e 4 no capítulo 3. 

 

4.4.4. Secagem em estufa 

Após a desidratação osmótica, as cenouras em fatias foram distribuídas em 

camada única no interior de bandejas perfuradas e levadas a estufa com circulação de ar 

a temperatura de 70°C por 3horas, para complementação da secagem, demostrado na 

Figura 4.7. Para efeito de comparação foram secas também cenouras in natura e 

branqueadas.  

 

Figura 4.7. Fatias de cenoura sobre placa perfurada 
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4.4.4.1. Obtenção das curvas de secagem 

As curvas de secagem da cenoura, com e sem pré-tratamento osmótico foram 

obtidas através da pesagem do material durante a secagem, em intervalos de tempo pré-

definidos de 30 minutos. Foram realizadas também medidas das fatias de cenoura 

(diâmetro e espessura) para análise do encolhimento superficial e longitudinal do 

material durante a secagem. Foram obtidas curvas de secagem até peso constante com o 

intuito de se determinar a umidade de equilíbrio das cenouras com e sem pré-tratamento 

osmótico na condição de processo em que foram conduzidos os ensaios (estufa com 

circulação de ar a 70°C). 

 

4.4.4.2. Encolhimento 

Para análise de encolhimento foi utilizada as condições experimentais da 

desidratação osmótica, soluções DO1 e DO2. As fatias de cenouras tratadas 

osmoticamente e in natura foram levadas a estufa com circulação de ar por 3 horas, a 

temperatura de 70ºC, sendo retiradas a cada 10 minutos para medição da área com o uso 

do paquímetro. 

Para análise do encolhimento isotrópico, foi utilizada a condição in natura e 

desidratada com solução DO1 por 1h a 50ºC ( melhor resultado na desidratação 

osmótica). As amostras com e sem tratamento osmótico foram distribuídas em bandejas, 

previamente pesadas, e colocadas em estufa a 70°C. Durante o experimento, realizaram-

se pesagens periódicas (a cada 2 minutos nos primeiros 10 minutos de processo; em 

intervalos de 4 minutos nos 100 minutos seguintes; a cada 10 minutos para os 70 

minutos finais). A verificação da espessura e diâmetro das cenouras (3 fatias para cada 

tipo de amostra) foram realizadas com o auxílio de paquímetro (a cada 20 minutos na 
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primeira hora de secagem e em intervalos de 30 minutos nas 2 horas subsequentes). As 

medidas de umidade inicial e final do material foram realizadas por métodos 

termogravimétricos em balança com aquecimento infravermelho.  

                  Aos dados experimentais do encolhimento foi ajustado o modelo de 

encolhimento isotrópico, tanto para o volume como para a espessura das fatias de 

cenouras, conforme as equações 7 e 8 citadas no capítulo 3. 

4.4.4.3. Modelagem da Secagem 

Foram utilizadas nas fatias in natura e tratadas osmoticamente com solução DO 

por 1h a 50ºC. Para estimar seus parâmetros foi utilizado o programa computacional 

STATISTICA versão 7.0. A modelagem foi feita aplicando os modelos de Fick para 

placa plana com e sem encolhimento e o modelo de Page. As equações  empregadas na 

modelagem  da secagem estão representados nas equações 16 a 18 para o modelo de 

Fick e  na equação 19 para ao modelo de Page (capítulo 3). 

 

4.4.4.4. Obtenção das isotermas de adsorção 

As cenouras in natura em fatias foram trituradas e colocadas em cápsulas para 

análise da atividade de água (aw), no AQUALAB, como mostra a Figura 4.8. As 

cápsulas foram levadas à estufa com circulação de ar a 70ΟC, até a amostra atingir peso 

constante.  
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Figura 4.8. Cenoura triturada colocada em cápsulas para leitura da aw 

 

Com o término da secagem, foi iniciado o ensaio para determinação das análises 

de adsorção, onde as cápsulas foram acomodadas num dessecador (Figura 4.9) que 

simulou um ambiente com 92% de umidade. Para atingir a umidade requerida, foi 

colocado na base do dessecador uma placa de Petri contendo uma solução de NaCl 1 

molar, sendo este vedado com papel filme. As isotermas de adsorção foram obtidas de 

acordo com a leitura da aw em intervalos de 30 minutos, no período da madrugada não 

foram feitas leituras da aw, sendo as amostras armazenadas em dessecador vedado com 

papel filme. Os dados foram tratados estatisticamente seguindo modelos matemáticos de 

BET, GAB e Oswin, utilizando o programa STATISTICA (version 7.0) para a obtenção 

dos parâmetros dos modelos estudados, cujas equações são apresentadas na Tabela 3.3 

do capítulo 3. 
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Figura 4.9. Cápsulas com cenoura triturada dentro de dessecador 

4.4.5. Acondicionamento 

As cenouras após a secagem foram acondicionadas em potes de plásticos 

fechados hermeticamente. 

 

4.4.6. Reidratação 

As amostras desidratadas foram reidratadas pela imersão em banho de água as 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC. Os banhos eram aquecidos em placas com água (banho 

maria) colocados sobre uma placa de aquecimento controlado. 

Em diferentes períodos de tempo as amostras eram retiradas do banho, 

escorridas por 5 minutos para retirar o excesso de água e pesadas.  
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4.10. Reidratação das fatias de cenoura desidratadas  

 

Condições:  

Temperaturas: 40, 50 e 60° C 

Tempos: 5, 10, 15, 20, 30, 60 e 120 minutos 

 

O modelo de Henderson & Pabis  foi aplicado para modelagem das curvas de 

reidratação, utilizando o programa computacional STATISTICA 7.0 para estimar seus 

parâmetros. O modelo de Henderson & Pabis é citado no capítulo 3 e representado pela  

Equação 21. 

 

4.5. Análises físico-químicas 

Foram retiradas amostras a cada etapa do processamento, ou seja, cenouras in 

natura, branqueadas, após a desidratação osmótica (DO1 e DO2) e após secagem final, 

para realização das seguintes análises: 
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• pH – medido diretamente em potenciômetro DIGIMED – DMPH – 2 

• Acidez total titulável- expressa em mg ácido cítrico/100 mg amostra. 

• Sólidos solúveis (ºBrix)- medidos diretamente no refratômetro RL2 NR 2720 

a 25°C. 

• Umidade- determinada em estufa com circulação de ar, até peso constante, a 

temperatura de 70ºC. 

•     Perda de peso – obtida diretamente usando balança semi-analítica modelo 

BEL MARK 35545. 

• Atividade de água (Aa) – medida diretamente no  analisador  de atividade, 

marcaAQUALAB série 3TE. 

Segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

 

4.6. Análise sensorial 

Foram analisados os atributos aparência, odor, cor, sabor e textura das fatias de 

cenouras desidratadas e secas em estufa, utilizando-se o método da escala Hedônica, 

atribuindo-se notas de um a nove. A análise estatística dos dados foi feita através da 

Análise de Variância. O índice de aceitabilidade (I.A.) foi calculado considerando a 

nota máxima como 100% e a pontuação média como sendo o Índice de Aceitabilidade. 

O produto é considerado aceito quando o I.A. for maior que 70%. Foi utilizado um 

painel composto por 92 provadores não treinados. A fixa utilizada na análise sensorial 

encontra-se no Anexo. 
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5.  Resultados e Discussões 

 

 5.1. Caracterização da cenoura in natura 

Os resultados da caracterização físico-química da cenoura in natura, em 

temperatura ambiente, são apresentados na Tabela 5.1. 

        Tabela 5.1. Caracterização físico-química da cenoura “in natura” 

Parâmetros Resultados 

pH 5,20 

Sólidos solúveis (º Brix) 6,05 

Acidez 
(mg Ac. Cítrico/100 mg) 

0,09 

aw 0,986 

Umidade (%) 90,56 
 

 Os resultados apresentados na Tabela 5.1 mostraram-se coerentes com os 

encontrados na literatura, onde os valores variam de 4,9 a 6,15 para o pH, e 5,89 a 6,4 

para sólidos solúveis (VANDRESEN, 2007; BRANCO, et al., 2007).  

 

5.2. Definição da desidratação osmótica 

Nos tópicos seguintes serão apresentados os resultados referentes à desidratação 

da cenoura nas soluções osmóticas DO1 e DO2 e à definição da temperatura da solução. 

 

5.2.1. Testes com os agentes osmóticos 

Para definição do tipo de agente osmótico, foram feitos testes com dois tipos 

diferentes de solução. Seis ensaios foram realizados para as soluções DO1 e DO2, com 

tempo de imersão de 180 minutos. 
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 A temperatura da solução osmótica foi controlada a 60ºC. Na Tabela 5.2 são 

apresentados os resultados de Perda de Umidade (PU), Ganho de Sólidos (GS), 

Redução de Peso (RP), Eficiência (Pr) e Atividade de Água (aw) para os agentes 

osmóticos: DO1 (solução de 10% de NaCl e 50º Brix de sacarose) e DO2 (solução de 

50º Brix de sacarose), em  tempos de imersão pré estabelecidos, à temperatura de 60ºC. 

 

Tabela 5.2. Resultados de PU, GS, RP e Pr para cada composição da solução 
osmótica a 60oC 

Condições t (min) PU (%) GS (%) RP (%) Pr  aw 

DO1 180 60,98 29,18 35,03 2,09 0,840 

DO2 180 50,99 30,57 18,76 1,67 0,935 

 

Os resultados exibidos na Tabela 5.2 mostram que a perda de umidade foi maior 

e o ganho de sólidos menor quando se usou a combinação sacarose (50 º Brix) e 10% de 

NaCl , com um índice de  eficiência da desidratação de 2,09. Resultados semelhantes 

foram observados por BORIN et al., (2008), para abóboras, e por SINGH e MEHTA, 

(2008), para cenouras em cubo. Os autores citados encontraram que as melhores 

soluções foram compostas de sacarose-NaCl.  

A desidratação com a solução DO2 obteve resultados compatíveis com a 

literatura pesquisada para cubos de cenoura tratados com solução de sacarose (SINGHc  

et al., 2007).  
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5.2.2. Definição da temperatura da solução osmótica na 

desidratação das fatias de cenoura para os agentes osmóticos DO1 e 

DO2 

Na Tabela 5.3. são mostrados os resultados referentes à desidratação das fatias 

de cenouras em quatro tempos de imersão, na condição DO1 (10% de NaCl e 50º Brix 

de sacarose) a 50 e 60ºC. 

 

Tabela 5.3. Resultados das fatias de cenouras após a desidratação com o agente 
osmótico DO1 

Condições T (ºC) t (min) PU (%) GS (%) RP (%) Pr  

DO1 
(10% NaCl 
+ 50ºBrix 
Sacarose) 

50  
60 

65,60 15,74 50,10 4,16 
60  62,65 18,32 45,51 3,42 
            

50  
120 

59,43 23,37 48,20 3,26 
60  64,29 18,53 48,25 3,47 
            

50  
180 

60,19 25,28 47,25 3,09 
60  67,94 23,80 44,31 2,85 
            

50  
240 

61,09 29,99 46,34 2,85 
60  63,91 29,00 45,62 2,20 

 

Observa-se que o melhor índice de eficiência (Pr) foi o obtido na temperatura a 

50°C e no tempo de imersão 60 minutos. A maior perda de umidade (PU) foi verificada 

nas fatias desidratadas por 60 minutos a 50ºC.  Quando desidratadas com temperatura 

de 60ºC as fatias passaram a perder mais umidade no decorrer da desidratação, onde os 

índices de PU aumentaram com o tempo de imersão, atingindo um máximo de 67,94% 

em 180 minutos (Tabela 5.3). Para o tempo de imersão 240 minutos, observou-se uma 

diminuição da PUr devido ao aumento do GS pelas fatias de cenouras. 
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Na Tabela 5.4. são mostrados os resultados referentes à desidratação das fatias 

de cenouras, em quatro tempos de imersão, na condição DO2 (50º Brix de sacarose) a 

50º e 60ºC. 

Tabela 5.4. Resultados das fatias de cenouras após a desidratação com o agente 
osmótico DO2 

Condições T (ºC) t (min) PU (%) GS (%) RP (%) Pr  

DO2 
(50º Brix 
Sacarose) 

50  
60 

59,53 14,94 43,54 3,98 
60  46,29 20,83 32,23 2,22 
            

50  
120 

64,12 16,82 46,16 3,81 
60  53,76 21,42 36,00 2,51 
            

50  
180 

65,08 19,25 45,24 3,38 
60  56,37 25,16 33,36 2,24 
            

50  
240 

62,95 22,13 39,23 2,84 
60  54,15 28,49 27,58 1,90 

 

Verifica-se que também para a solução só com sacarose o melhor índice de 

eficiência foi o obtido na temperatura a 50°C e no tempo de imersão de 60 minutos. 

SINGH, et al., (2007), observaram comportamento semelhante ao desidratar cenouras 

em cubo, onde a desidratação em tempo mais curto e temperatura mais baixa 

apresentaram melhor eficiência com melhor relação PU/GS. Com o aumento do tempo 

de imersão, a PU tende a aumentar, todavia em função da maior taxa de ganho de 

sólidos, a eficiência tende a diminuir (Tabela 5.4). MANIVANNAN e RAJASIMMAN 

(2009), também observaram esse comportamento para beterrabas pré-desidratadas com 

solução de sacarose na temperatura a 45ºC. 

Na análise das Tabelas 5.3 e 5.4, pode-se verificar que no tempo de imersão de 

60 minutos ocorreu a maior eficiência na desidratação osmótica. A desidratação com o 

agente osmótico DO1 (10% NaCl e 50º Brix de sacarose) forneceu melhor resultado 

quando comparado na mesma condição ao agente osmótico DO2 (50º Brix de sacarose). 

É importante o uso de soluções combinadas para melhorar a eficiência da desidratação 
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osmótica. Diversos autores utilizam a combinação de soluções para obterem uma 

melhor relação PU/GS (BORIN et al., 2008; AYŞE ĐSPĐR e ĐNCI TÜRK TOĞRUL, 

2008; SINGH e MEHTA, 2008). 

 

5.2.3. Comparação entre os agentes osmóticos 

 As Figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram a variação da perda de umidade (PU), 

ganho de sólidos (GS), redução de peso (RP) e eficiência (Pr) nas fatias de cenouras 

desidratadas em diferentes tempos de imersão com os agentes osmóticos DO1 e DO2 à 

50º e 60ºC, utilizando os dados das Tabelas 5.3 e 5.4. 

 

 

Figura 5.1 Influência do tempo de imersão na perda de umidade (PU) das fatias de cenoura 
durante a desidratação osmótica 

 

Na Figura 5.1 observa-se que a maior perda de umidade (PU) ocorre nas fatias 

de cenouras tratadas com o agente osmótico DO1 a 60ºC. Há um aumento da PU a 

medida que o tempo de imersão aumenta, estando de acordo com a literatura estudada, 

(BORIN, et al.,2008; RASTOGI, et al., 1997; AMAMI, et al., 2007). Os melhores 

índices da PU são encontrados no tempo de 180 minutos. 
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Figura 5.2. Influência do tempo de imersão no ganho de sólidos (GS) das fatias de cenoura 
durante a desidratação osmótica 

 

  Com relação a Figura 5.2, observa-se em todos os tratamentos que o ganho de 

sólidos aumenta com o tempo de imersão. As cenouras imersas na solução DO1  

apresentou o maior ganho de sólidos (GS) na temperatura de 50ºC e com tempo de 

imersão 240 minutos. Na primeira hora de desidratação, as fatias desidratadas com 

solução DO1 a 50ºC e desidratadas com solução DO2 a 60ºC apresentaram GS 

semelhantes; com o aumento do tempo de imersão esses valores diferenciam-se. O 

cloreto de sódio por apresentar um baixo peso molecular aumenta o fluxo de saída de 

água das fatias para a solução, assim como a entrada de sólidos da solução para as fatias 

de cenoura. Isso se explica pelo fato de substâncias com baixo peso molecular, como o 

sal, penetrarem facilmente no alimento, favorecendo o ganho de sólidos (BORIN, et al., 

2008; SINGH, et al., 2007). 
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Figura 5.3. Influência do tempo de imersão na redução de peso (RP) das fatias de cenoura 
durante a desidratação osmótica 

 

Na Figura 5.3 observa-se que a solução DO2 na temperatura a 60ºC 

proporcionou menor redução de peso (RP), enquanto a solução DO1 promoveu os 

maiores índices de RP nas duas temperaturas. Isto se dá devido a impregnação ser 

favorecida por soluções formadas por substâncias de baixo peso molecular, sendo a 

retirada de água facilitada por compostos de alto peso molecular. Substâncias de baixo 

peso molecular penetram facilmente no alimento, pois são pequenas, e assim favorecem 

o ganho de sólidos. Em contrapartida, as soluções com alto peso molecular, 

proporcionam condições favoráveis a redução de peso. A solução DO1 é formada por 

dois compostos, a sacarose de alto peso molecular e o NaCl de baixo peso molecular , 

favorecendo o ganho de sólidos (GS) e a redução de peso (RP). 
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Figura 5.4. Influência do tempo de imersão no índice de Eficiência das fatias de cenoura durante 
a desidratação osmótica 

   

 

 Nas Figuras 5.3 e 5.4 observa-se que a imersão na solução DO1 a 50ºC  forneceu 

os melhores resultados em 60 minutos de imersão, sendo a forma de desidratação mais 

eficiente. 

 

5.3. Isotermas 

A partir dos dados da atividade de água (aw) e umidade em base seca, foi obtida 

a isotema de adsorção da cenoura desidratada sem tratamento osmótico.  A curva 

experimental e as ajustadas conforme os modelos da literatura são apresentadas na 

Figura 5.5. O ajuste dos modelos aos dados experimentais com respectiva determinação 

dos parâmetros e  coeficientes de determinação foram realizados através do programa 

STATISTICA 7.0. 
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Figura 5.5. Isotermas de adsorção experimental e ajustadas segundo os modelos de 
BET, GAB e Oswin. 

 

 
Conforme se observa na Figura 5.5 em níveis de atividade de água superiores a 

0,6 a umidade de equilíbrio aumenta de forma significativa, o que é uma característica 

de alimentos muito higroscópicos e com elevados teores de açúcares ou de materiais 

solúveis. A água  da monocamada  está  contida na região I das isotermas (aw < 0,3), é a 

mais fortemente adsorvida pelos sítios polares do alimento e se liga às outras moléculas 

de água  através de pontes de hidrogênio. A interface entre a região I e II,  corresponde  

a umidade da monocamada. Compreendida entre 0,3 < aw < 0,8,  a água da região II 

ocupa os sítios remanescentes e várias camadas  em torno dos grupos hidrofílicos, sendo 

denominada água de multicamadas. Na região III (aw > 0,8) encontra-se a água 

fracamente ligada e móvel (água livre), cuja entalpia de vaporização corresponde a da 

água pura, é facilmente congelável, está disponível como solvente e em quantidade 

suficiente para promover o desenvolvimento de microorganismos, as reações 

enzimáticas e químicas. Observando-se a curva ilustrada a Figura 5.5. constata-se  que  

não foram obtidos dados experimentais na região da monocamada e os valores 

estimados para a umidade da monocamada foram apenas extrapolados pelos modelos. A 
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curva contempla apenas parte das regiões II e III das isotermas de adsorção. Na região II  

observa-se um período em que as medidas de atividade de água não foram efetuadas.  

Este ensaio teve duração de 72 horas e as medidas não efetuadas correspondem aos 

dados de atividade de água do material durante a madrugada das primeiras 24 horas. 

Através da Tabela 5.5 observa-se um bom ajuste dos modelos matemáticos; os 

ajustes dos modelos de BET, GAB e Oswin aprentaram coeficientes de determinação 

(R2) acima de 99,0%. O modelo de GAB apresentou um desvio médio relativo (P) 

abaixo de 10%,  conforme os valores obtidos por Figueirêdo (1998) e Pena et al., 

(2000),  apud Gomes (2002).  

 

Tabela 5.5. Parâmetros para os modelos de BET, GAB e Oswin para as isotermas de 
adsorção. 

Segundo ROSA (2006), a umidade da monocamada (Umbs) é uma medida 

importante para saber as condições estáveis de conservação de materiais alimentícios. 

Este valor indica a quantidade de água fortemente adsorvida nos sítios do material. O 

conhecimento do valor da monocamada fornece uma estimativa do teor de água, na qual 

um alimento seco tem maior estabilidade. Quando os dados das isotermas de adsorção 

do alimento é conhecido a determinação do valor da monocamada pode ser realizada. 

 

Umbs 

Umbs 

E 
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 GOMES (2002), encontrou valores da umidade da monocamada semelhantes 

para a polpa de acerola em pó, valores entre 0,07435 e 0,09682 para a modelagem em 

BET. COSTA (2003) para beterraba, cenoura e abóbora, apresentou o valor do K, no 

modelo de GAB, abaixo de 1,0. GAB pode ser considerada uma generalização do 

modelo de BET, onde C e K são parâmetros ajustáveis. O modelo de Oswin é empírico.  

 Diante destes resultados, considera-se que, apesar do modelo de GAB apresentar 

um bom ajuste e o menor desvio médio relativo, a umidade da monocamada  estimada 

por este modelo não corresponde ao que seria previsto pela literatura consultada, aw< 

0,3. Com respeito ao ajuste do modelo de BET, a umidade da monocamada predita por 

este modelo é mais consistente com a literatura, todavia ressalta-se a restrição de 

aplicação do mesmo para a faixa de atividade de água <0,6. O modelo empírico de  

Oswin seria portanto o mais indicado para representar o comportamento da atividade de 

água da cenoura  desidratada sem pré-tratamento osmótico, na faixa de umidade em que 

os ensaios foram conduzidos, umidade em base seca na faixa de 0,1080 a 0,8569 e 

atividade de água entre 0,546 a 0,915.   

 

5.4. Encolhimento 

Na Figura 5.6 são ilustradas as curvas que representam a cinética de 

encolhimento, representada pelas medidas das áreas  das fatias de cenoura tratadas com 

as soluções osmóticas DO1 e DO2, e fatias sem tratamento osmótico. 

Como mostra a Figura 5.6, as fatias de cenoura sem tratamento osmótico  (in 

natura 1 e in natura 2) foram as que apresentaram maior encolhimento. As fatias 

tratadas com as soluções DO1 e DO2 obtiveram uma maior resistência ao aquecimento 

na estufa, sendo as tratadas com solução DO2 a que obteve menor redução da área. Com 

o tratamento osmótico as  fatias de cenouras apresentaram menor encolhimento, e 
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menor tempo de secagem devido a terem perdido água durante o tratamento osmótico, o 

que condiz com a literatura estudada (SINGH et al.,2007; SILVA et al., 2006). O 

tratamento osmótico parece formar uma película de proteção nas fatias de cenoura ao 

serem submetidas a secagem em estufa. 

 

 
Figura 5.6. Redução da área das fatias de cenoura 

 

Considerando que a cenoura apresentava encolhimento isotrópico, uniforme no 

decorrer da secagem, com os dados da área e espessura de fatias de cenoura 

desidratadas com a solução  DO1 (a 50°C e 1 hora) e de fatias sem tratamento osmótico, 

foram obtidas as curvas relativas ao volume das cenouras em função do teor de 

umidade. Na figura 5.7 são ilustrados os dados experimentais  de V (cm³), volume em 

centímetro cúbico, em função da umidade (base seca) das cenouras.  
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Figura 5.7. Modelo de encolhimento isotrópico ajustado aos dados da cenoura sem tratamento 

osmótico e tratado osmoticamente com a solução DO1, na temperatura de 50ºC por 1h. 

 

Na Tabela 5.6 são apresentados os coeficientes do encolhimento volumétrico 

para fatias de cenoura com e sem tratamento osmótico. 

                Tabela 5.6. Coeficientes do encolhimento volumétrico 

Parâmetros β R
2 

Vi (cm
3
) Vf (cm

3
) ∆V Total (cm

3
) 

Sem tratamento osmótico 4,73 0,982 5,45 0,63 4,82 

Com tratamento osmótico 2,84 0,975 4,54 1,35 3,19 
          Vi= Volume inicial; Vf= Volume final; ∆V Total= Variação total do volume; β= Coeficiente Volumétrico 

 

Conforme a Figura 5.7 e a Tabela 5.6, constata-se que o modelo de 

encolhimento proposto, representado pelas equações 7 e 8 apresentadas do capítulo 3, se 

ajustou razoávelmente bem aos dados experimentais, apresentando um melhor 

coeficiente de determinação (R2) > 0,98 para a cenoura sem tratamento osmótico. O 

coeficiente volumétrico (β) mostra valores coerentes, β sem tratamento osmótico 

apresenta-se maior do que o β com tratamento. As fatias com tratamento osmótico Já 

Ubs 
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sofrem enclhimento durante a desidratação osmótica. GOUVEIA, ALMEIDA E 

MURR, 1999, encontraram resultados semelhantes para o encolhimento do gengibre. 

 

5.5. Secagem 

Na etapa de pré-tratamento osmótico das fatias de cenoura submetidos à 

secagem, foi utilizada a solução osmótica constituída de 10% de NaCl e 50ºBrix de 

sacarose a 50ºC por 1 hora, devido aos bons resultados obtidos durante a desidratação 

osmótica. 

Foram obtidas curvas de secagem das cenouras em fatias sem tratamento 

osmótico e desidratadas osmóticamente na melhor condição, DO1. A secagem foi  

realizada em  estufa com circulação de ar, a temperatura de 70ºC por um período de 3 

horas.  

Nas Figuras  5.8 a 5.11 são ilustradas as curvas referentes a secagem das fatias 

de cenoura com tratamento osmótico e sem pré-tratamento. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 5.8 Curva de secagem a 70°C, umidade (base úmida) em função do tempo para fatias 
de cenoura com e sem tratamento osmótico. 
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De acordo com o comportamento ilustrado nas Figuras 5.8, o pré-tratamento 

osmótico, com conseqüente diminuição da umidade inicial das fatias de cenoura reduz o 

tempo de secagem, comparativamente à secagem das fatias sem tratamento osmótico. A 

cenoura desidratada osmoticamente iniciou o processo com menor teor de umidade 

(aproximadamente, 36% a menos de água), quando comparada com a cenoura sem 

tratamento, o que acarretou uma redução no tempo de secagem. Conforme os resultados 

obtidos, para as fatias de cenouras sem tratamento osmótico  o tempo de secagem para 

atingir teores de umidade da ordem de 0,25 em base úmida foi de aproximadamente 180 

minutos, enquanto para as fatias desidratadas osmoticamente  este tempo se reduziu de 

forma significativa. Com aproximadamente 130 minutos, as fatias tratadas 

osmoticamente já atingiam os teores de umidade da ordem de 0,20 em base úmida 

Para estudar a cinética de secagem, avaliou-se a curva da taxa de secagem, que 

relaciona a derivada da umidade em base seca pelo tempo e o tempo, conforme ilustra a 

Figura 5.9, para a cenoura com tratamento, e a Figura 5.10, para a cenoura sem 

tratamento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 5.9. Curva da taxa de secagem das fatias de cenoura com tratamento osmótico  
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          Figura 5.10. Curva da taxa de secagem das fatias de cenoura sem tratamento osmótico  
 
 

 Pelas curvas da taxa de secagem apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.10,  

percebe-se um curto período de taxa constante, aproximadamente 30 e 45 minutos para 

as cenouras com e sem tratamento, respectivamente, estando o processo de secagem 

praticamente todo inserido no período de taxa decrescente. A linha vermelha (linha de 

tendência) nas curvas indica a região do período de velocidade constante. Este 

comportamento é característico de materiais biológicos. Em todos os ensaios com 

cenoura sem tratamento osmótico, verifica-se uma redução significativa no tempo de 

secagem do vegetal quando tratado osmoticamente.  

 Em relação as fatias de cenoura tratadas osmoticamente (Figura 5.9), as baixas 

velocidades de secagem se devem ao fato das cenouras já teram perdido parte da 

umidade na desidratação osmótica. Comportamento semelhante para velocidade de 

secagem foi observado por SOUZA, (2002), ao desidratar osmoticamente pedaços 

tomates com solução de NaCl, e por GASPARETO, (2005), desidratando mamão, 

banana e jaca com solução osmótica de sacarose. 
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5.5.1. Modelagem da cinética de secagem 

 

 Considerando-se os resultados apresentados  nos parágrafos precedentes, com 

respeito ao comportamento das curvas de secagem e de acordo com a metodologia de 

cálculo descrita no capítulo 3, os dados experimentais obtidos na secagem das fatias de 

cenoura in natura e pré-desidratadas, foram correlacionados com base na solução do 

modelo difusional (2ª Lei de Fick), e no Modelo de Page. A equação da segunda Lei de 

Fick descreve o período de taxa decrescente, portanto, o ajuste desta equação aos dados 

experimentais considerou apenas os pontos inseridos neste período e como umidade 

inicial a umidade crítica estimada por extrapolação do ponto de interseção da reta 

correspondente ao período de taxa constante com a curva correspondente ao período de 

taxa decrescente.  Para as cenouras com tratamento e sem tratamento as umidades 

críticas estimadas  foram 0.78 kg de água/ kg de massa seca e 4,28kg de água/kg de 

massa seca, respectivamente. 

As curvas ajustadas pela Equação da segunda Lei de Fick estão representadas 

pelas Figuras 5.11 e 5.12, para cenouras com e sem tratamento osmótico. 

As difusividades efetivas da água para os dois tipos de amostras na condição sem 

considerar o encolhimento foram determinadas ajustando-se a equação da segunda Lei 

de Fick aos dados experimentais das umidades em base seca considerando uma meia 

espessura média (Li+Lf/2).. Como a equação corresponde a um somatório de infinitos 

termos, o truncamento foi determinado pela convergência dos dados ajustados: 

difusividade efetiva, coeficiente de determinação e 8.π-2. Estes estão apresentados na 

Tabela 5.7 para cenouras com tratamento osmótico, e na Tabela 5.8 para cenouras sem 

tratamento. 
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Figura 5.11. Modelo da segunda Lei de Fick para cenouras com tratamento osmótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5.12.  Modelo da segunda Lei de Fick para cenouras sem tratamento osmótico 

 
             

Pelas Tabelas 5.7 e 5.8, verifica-se que os coeficientes de determinação são 

relativamente altos para os dois tipos de amostras e que os valores ajustados convergem 
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para 5 e 4 termos da série, respectivamente para as cenouras com e sem tratamento. 

Observa-se que esta quantidade de termos nas duas situações é suficiente para ajustar os 

dados experimentais através da segunda Lei de Fick. Verifica-se que os coeficientes de 

determinação são relativamente altos para os dois tipos de amostras, todavia os erros 

relativos são elevados, superiores a 20% o que significa que o encolhimento exerce 

influência importante e deve ser considerado.  

Tabela 5.7. Parâmetros ajustados pela equação da difusividade para cenouras com 
tratamento osmótico e desconsiderando o encolhimento. 

n  Def.1010 e 8.π-2 e R² E 

1 5,4074 0,1950 1,0486 0,0259 0,9914 11,5170 

2 5,3388 0,2106 1,0319 0,0278 0,9904 12,0507 

3 5,3382 0,2109 1,0317 0,0279 0,9904 12,0568 

4 5,3382 0,2109 1,0317 0,0279 0,9904 12,0565 

5 5,3382 0,2109 1,0317 0,0279 0,9904 12,0565 
 

 
 

Tabela 5.8. Parâmetros ajustados pela equação da difusividade para cenouras não 
tratadas e desconsiderando o encolhimento 

 
n  Def.1010 e 8.π-2 e R² E 

1 5,6391 0,2479 1,1341 0,0362 0,9883 12,9467 

2 5,5901 0,2666 1,1204 0,0388 0,9870 13,4030 

3 5,5901 0,2668 1,1204 0,0389 0,9870 13,4042 

4 5,5901 0,2668 1,1204 0,0389 0,9870 13,4042 

5 5,5901 0,2668 1,1204 0,0389 0,9870 13,4042 
 

 
 

            Os valores da difusividade efetiva são compatíveis com resultados encontrados 

na literatura que também não consideram o efeito do encolhimento. 

Para o ajuste da equação da difusividade na condição com encolhimento, foi 

considerado a variação da meia espessura das fatias de cenoura com e sem tratamento 

osmótico, utilizando o modelo do encolhimento linear  representado pela equação x. As 



Dissertação de Mestrado                                                                                          Resultados e Discussões 

 

Paulyanna Medeiros de Araújo                                                                                                           81 
 

retas ajustada aos dados experimentais da meia espessura são exibidas nas Figuras 5.13 

e 5.14 para as cenouras com e sem tratamento, respectivamente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 5.13.  Modelo  de encolhimento linear para cenouras com tratamento osmótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

      Figura 5.14. Modelo de encolhimento linear para cenouras sem tratamento osmótico 
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             Os coeficientes de determinação para o modelo de encolhimento linear estão 

expostos na Tabela 5.9. A partir da análise das curvas e dos coeficientes de 

determinação, percebe-se que os encolhimentos não são perfeitamente uniformes, mas 

são razoáveis, principalmente para as fatias de cenouras não tratadas osmoticamente. 

 

Tabela 5.9. Coeficientes de determinação e erro médio relativo para os ajustes do 
modelo de encolhimento linear 

 

 

 

 
  

Conforme se observa na Tabela 5.9 a cenoura tratada apresentou menor 

coeficiente de encolhimento no intervalo de umidade considerado.   

As difusividades efetivas da água na condição considerando o encolhimento 

foram determinadas ajustando a equação da difusividade aos dados experimentais das 

umidades em base seca e os valores da meia espessura determinadas pela equações das 

retas ajustadas ajustadas conforme o modelo de encolhimento linear. Considerando os 

cinco termos da série os resultados são apresentados nas Figuras 5.15 e 5.16 e nas 

Tabelas 5.10 e 5.11 para cenouras com tratamento  e sem tratamento, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 
  Cenoura Tratada 

 Cenoura não 
Tratada 

R² 
E (%) 

0,9653 
2,9662 

0,9911 
3,6829 

α 0,6221 0,3243 
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 Figura 5.15. Modelo da segunda Lei de Fick para cenouras com tratamento osmótico e 
considerando o encolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Modelo da segunda Lei de Fick para cenouras sem tratamento osmótico e 
considerando o encolhimento. 
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Tabela 5.10. Parâmetros ajustados pela equação da difusividade para cenouras com 
tratamento osmótico e considerando o encolhimento 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 5.11. Parâmetros ajustados pela equação da difusividade para cenouras sem 
tratamento osmótico e considerando o encolhimento 

 

Def.1010 e 8.π-2 e R² E 
0,9989 0,0376 0,9185 0,0182 0,9936 8,4735 
0,9598 0,0282 0,8853 0,0135 0,9965 6,3975 
0,9574 0,0277 0,8835 0,0133 0,9967 6,2630 
0,9573 0,0277 0,8834 0,0133 0,9967 6,2578 
0,9573 0,0277 0,8834 0,0133 0,9967 6,2578 

 

    
Pelas Tabelas 5.10 e 5.11, verifica-se que os coeficientes de determinação são 

elevados, acima de 0,99 para os dois tipos de amostras. O erro médio relativo variou 

entre 6,2 e 8,7% e o parâmetro 8/π-2 se aproxima mais do valor real 0,82. Portanto, o 

modelo da segunda lei de Fick considerando a variação na espessura com o tempo é o 

que melhor se ajusta aos dados experimentais da secagem da cenoura com e sem pré-

tratamento.  Considerando o encolhimento, a difusividade efetiva das cenouras com 

tratamento é mais elevada do que a das cenouras não tratadas, ou seja, o tratamento 

osmótico interfere tanto no encolhimento como no processo de difusão da água. 

 Segundo Mudamba, apud SILVA et al., (2008), os produtos biológicos possuem 

difusividade efetiva entre 10-11 e 10-9 m2s
-1, estando, portanto, as estimativas coerentes 

com dados da literatura. 

Def.1010 e 8.π-2 e R² E 
2,8188 0,0608 0,9862 0,0132 0,9972 8,1935 
2,7659 0,0616 0,9656 0,0134 0,9973 8,6445 
2,7647 0,0618 0,9651 0,0134 0,9973 8,6558 
2,7647 0,0618 0,9651 0,0134 0,9981 8,6560 
2,7647 0,0618 0,9651 0,0134 0,9981 8,6560 
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Na secagem de caqui Giombo considerando o encolhimento, PARK et al. (2004) 

encontrou valores de difusividade efetiva variando de 2,59x10-10 a 4,29x10-10 m2.s1, nas 

análises desconsiderando o encolhimento, e uma variação de 2,24x10-10 a 3,88x10-10 

m2.s -1 quando considerou o encolhimento. Prado (1998 apud Gouveia et al, 1999) 

verificou na secagem de tâmaras utilizando temperaturas de 60, 70 e 80ºC, que valores 

maiores para a difusividade efetiva são encontrados nos experimentos que não 

consideram o encolhimento. Em ambos os trabalhos os autores enfatizam que não 

considerar o encolhimento superestima a difusividade efetiva. O mesmo comportamento 

foi observado neste trabalho; com tratamento as difusividades efetivas aumentaram de 

2,76 x 10-10 para 5,34 x 10-10m2.s-1 quando o encolhimento foi desconsiderado e  sem 

tratamento de 0,96 x 10-10 para 9,59x 10-10m2.s-1. 

As Figuras 5.17 e 5.18 exibem as curvas de secagem e o ajuste do modelo de 

Page aos dados experimentais da umidade (base seca) das cenouras com e sem 

tratamento osmótico, respectivamente. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tempo (min)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

U
b

s 
(k

g
 d

e
 á

g
u

a
/k

g
 d

e
 s

ó
lid

o
 s

e
c
o

)

Estufa 70ºC Osmótica
  ___ Modelo de Page

   
Figura 5.17. Curva de secagem das fatias de cenouras com tratamento osmótico  

Ajuste do Modelo de Page 
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Figura 5.18. Curva de secagem das fatias de cenouras sem tratamento osmótico 

 Ajuste Modelo de Page 
 

 Na Tabela 5.12 são apresentados os resultados relativos ao ajuste do 

modelo de Page aos dados experimentais da secagem da cenoura nas duas condições, 

com e sem tratamento osmótico, com respectivos  parãmetros e coeficientes de 

determinação R2.  

 

Tabela 5.12  Parâmetros dos modelos de Page  

Page k n R² 
    Sem tratamento osmótico 0,00271 1,3334 0,9973 

Com tratamento osmótico 0,00766 1,1495 0,9984 
 

Conforme se observa o modelo de Page também representa muito bem os dados 

cinéticos da secagem das cenouras na duas condições estudadas, podendo ser utilizado 

para fins preditivos.. O comportamento observado em relação a constante K do modelo 

de Page é o mesmo observado com a difusividade efetiva calculada a partir do ajuste do 

modelo de Fick ao dados da cinética de secagem no  período de taxa decrescente 

quando se considerou o encolhimento; a constante K calculada a partir da secagem 
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completa considerando tanto o período de taxa constante como o decrescente  foi maior 

para as cenouras tratadas osmoticamente.  

 
 

5.6. Modelagem da Reidratação 

  

 Para modelagem dos dados da reidratação foi utilizado o modelo de Henderson e 

Pabis, representado pela  Equação 21 no Capítulo 3. 

 Nas Figuras 5.19 a 5.20 são representados os dados experimentais relativos a 

cinética de reidratação das fatias de cenouras com e sem tratamento osmótico, nas 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC  bem como as curvas ajustadas segundo o modelo de 

Henderson e Pabis. 
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Figura 5.19. Cinética de reidratação  das fanas  de cenouras com tratamento osmótico nas 

temperaturas de 40º, 50º e 60º– Ajuste do Modelo de Henderson e Pabis. 
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 Figura 5.20. Cinética de reidratação  das fanas  de cenouras sem tratamento osmótico 
nas temperaturas de 40º, 50º e 60º– Ajuste do Modelo de Henderson e Pabis. 

 
 

Conforme pode ser observado nas Figura 5.19, com tratamento osmótico a 

temperatura  exerce uma  influêcia favorável a reidratação, principalmente quando varia 

de 40 para 60oC, todavia na Figura 5.20,  identifica-se que a temperatura não apresentou 

influência importante na reidratação das cenouras  sem tratamento osmótico, 

principalmente no início do processo.  

Os parâmetros do modelo de Henderson e Pabis ajustados aos dados da cinética 

de reidrataçãodas cenouras com e sem tratamento osmótico, bem como os coeficientes 

de determinação dos ajustes são  exibidos nas Tabelas 5.13 e 5.14, respectivamente. 

Conforme se observa o modelo se ajustou razoavelmente bem aos dados experimentais, 

principalmente para as cenouras com tratamento osmótico. As constantes de reidratação  



Dissertação de Mestrado                                                                                          Resultados e Discussões 

 

Paulyanna Medeiros de Araújo                                                                                                           89 
 

são mais elevadas nas cenouras tratadas, o que demonstra a maior facilidade de 

reidratação promovida pelo tratamento osmótico. 

 

Tabela 5.13. Parâmetros do modelo de Henderson e Pabis ajustado aos dados de 
reidratação das cenouras com  tratamento osmótico 

Temperatura  a KR R²  

40º C  0,9889   0,0461  0,9899   

50º C  0,9971  0,0551  0,9869  

60º C  1,0035 0,0617  0,9904  

 

 

Tabela 5.14. Parâmetros do modelo de Henderson e Pabis ajustado aos dados de 
reidratação das cenouras sem tratamento osmótico 

Temperatura  a  KR R²  

40º C  0,9382  0,0379  0,9735    

50º C  0,9499  0,0325 0,9838  

60º C  0,9185  0,0377  0,9602  

 

 

O efeito da temperatura e do tratamento osmótico sobre a reidratação das fatias  

de cenoura  encontra-se ilustrado na Figura 5.21. Evidencia-se nesta figura a maior 

facilidade de reidratação das cenouras tratadas e a influência da temperatura no sentido 

de facilitar a reidratação destas cenouras. O efeito da temperatura pode estar relacionado 

com a  melhor dissolução dos agentes osmóticos (sal e açúcar)  quando aumenta-se a 

temperatura do banho de imersão. 
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Figura 5.21. Efeito da temperatura  sobre a constante de reidratação das cenoras, 
calculada  a partir do ajuste do Modelo de Henderson e Pabis. 

 

 As fatias de cenoura secas sem tratamento osmótico apresentaram perda da cor 

durante a reidratação (figura em anexo), o que não foi observado com as fatias que 

passaram pelo tratamento osmótico. 

 

5.7. Análise Sensorial 

 

 A análise foi realizada com as fatias de cenouras sem tratamento osmótico e 

desidratadas osmoticamente a 50ºC por 1 hora com as soluções DO1 e  DO2, com 

secagem complementar em estufa por 3 horas. 

 As amostras foram denominadas A, B e C são, repectivamente, cenouras 

desidratadas sem tratamento osmótico, cenouras desidratadas com solução DO1, e 

cenouras desidratadas com solução DO2. 
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 Os resultados da análise sensorial para os atributos: aparência, odor, sabor e 

textura são apresentados a seguir. Em anexo encontram-se as tabelas com as notas dos 

provadores, e as médias do teste de Turkey. 

 

                         

 
 Figura 5.22. Notas relativas a aparência para 3 amostras de fatias de cenouras 

 

 A Figura 5.22 mostra a influência do tratamento osmótico nas fatias de cenoura 

no parâmetro aparência. Cenouras sem tratamento osmótico obtiveram notas inferiores a 

3 neste parâmetro. A pré-desidratação se mostrou favorável a aparência das fatias de 

cenouras secas. 

Tabela 5.15. Análise de variância para os dados da Figura 5.22. 
Fonte de 
variação 

Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F 

Entre 
provadores 451,65 91,00 4,96 3,91 

Entre 
amostras 520,57 2,00 260,29 205,29 
Resíduos 230,76 182,00 1,27  

Total 1202,99 275,00     
  Fcalculado = 104,12 ; α 0,05 

A soma de quadrados Total, representa a variação de todas as observações em 

torno da média geral. A soma de quadrados entre amostras, representa a variação das 
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médias dos tratamentos em torno da média geral, ou a variação entre os tratamentos ou 

devida a tratamentos. A soma de quadrados dos resíduos, representa a variação dentro 

dos tratamentos, isto é, a variação entre as unidades experimentais com o mesmo 

tratamento, ou seja a variação devida ao erro experimental. Quanto mais a soma de 

quadrados do resíduo se aproxima da soma de quadrados, Total, maior o erro 

experimental. Na Tabela 5.15 observa-se que o erro experimental foi baixo. O Fcalculado 

apresenta-se menor que o F tabelado, o que indica que houve diferença significativa no 

atributo aparência entre as amostras. 

Tabela 5.16. Resultado do índice de aceitabilidade das fatias de cenoura - aparência 
Amostras Nota (%) 

A 32,37 

B 62,20 

C 66,79 

 

 Através da tabela 5.16 observa-se que nenhum dos tratamentos foi aceito no 

atributo aparência. Os provadores observaram em suas anotações que a aparência não 

era agradável, isso se ocorre pois na secagem em estufa há um encolhimento. Da mesma 

maneira no processo da uva-passa há também esse tipo de encolhimento, e no entanto a 

uva-passa é bem aceita, espera-se que com o tempo as pessoas se familiarizem mais 

com a cenoura desidratada osmoticamente passando a consumi-la sem restrições com 

relação a aparência.  

A solução DO2 obteve maior aceitação. 

Na Figura 5.23, são apresentados as notas relativas ao odor. 
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             Figura 5.23 Notas relativas ao odor para 3 amostras de fatias de cenouras 

 

 

Tabela 5.17. Análise de variância para os dados da Figura 5.23 
Fonte de variação Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F 

Entre provadores 209,33 91,00 2,30 1,46 
Entre amostras 228,67 2,00 114,34 72,76 
Resíduos 285,99 182,00 1,57  
Total 724,00 275,00   

      Fcalculado = 63,01 ; α 0,05 

  

O resultado da análise de variância mostrou que houve diferença significativa no 

odor entre as amostras sem tratamento osmótico e as tratadas osmoticamente, sendo a 

DO1 e DO2 não apresentando diferença entre si. As análises apresentaram um baixo 

erro experimental. 
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Tabela 5.18. Resultado do índice de aceitabilidade das fatias de cenoura - odor 
Amostras Nota (%) 

A 46,88 

B 66,98 

C 65,46 

 

 Baseado nos resultados da Tabela 5.18 pode-se considerar que as amostras não 

foram aceitas no atributo odor. Muitos provadores citaram em suas observações, que 

eram indiferentes quanto ao odor que sentiam, e classificaram esse parâmetro com nota 

5. 

 Na Figura 5.24, são apresentados as notas relativas ao sabor. 

 

          Figura 5.24. Notas relativas ao sabor para 3 amostras de fatias de cenouras 

. 
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Tabela 5.19. Análise de variância para os dados da Figura 5.24 
Fonte de 
variação 

Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F 

Entre 
provadores 289,22 91,00 3,18 1,96 

Entre amostras 785,88 2,00 392,94 242,05 
Resíduos 295,46 182,00 1,62  

Total 1370,55 275,00     
       Fcalculado = 183,47 ; α 0,05 

 

O resultado da análise de variância mostrou que houve diferença significativa no 

atributo sabor em todos os tratamentos, as amostras sem tratamento e as tratadas 

osmoticamente DO1 e DO2. 

Tabela 5.20. Resultado do índice de aceitabilidade das fatias de cenoura - sabor 
Amostras Nota (%) 

A 40,22 

B 73,31 

C 77,42 

 

 Pela Tabela 5.20. podemos observar que as fatias in natura novamente não 

foram aceitas no atributo sabor. Sendo as cenouras desidratadas osmoticamente com 

aceitação acima de 70%. As cenouras desidratadas ainda não são facilmente encontradas 

para consumo da população, devido a isso, as pessoas ainda não estão familiarizadas 

com o sabor. 
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Figura 5.25. Notas relativas a textura para 3 amostras de fatias de cenouras 

 

Tabela 5.21. Análise de variância para os dados da Figura 5.25 
Fonte de 
variação 

Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F 

Entre 
provadores 259,96 91,00 2,86 2,26 

Entre 
amostras 374,40 2,00 187,20 148,31 
Resíduos 229,72 182,00 1,26  

Total 864,07 275,00     
              Fcalculado = 104,36 ; α 0,05 

  

O resultado da análise de variância mostrou que houve diferença significativa no 

atributo textura entre os tratamentos. 

 

Tabela 5.22. Resultado do índice de aceitabilidade das fatias de cenoura - textura 

Amostras Nota (%) 

A 56,06 

B 68,84 

C 72,83 
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Baseado nos resultados da Tabela 5.22 podemos considerar que as amostras só 

foram aceitas no atributo textura, quando tratadas com a solução osmótica DO2, tendo a 

solução DO1 um percentual de aceitação acima de 65%. 

 

 
Figura 5.26 Apresentação das notas relativas a aparência, odor, sabor e textura para 3 

amostras (A, B e C) de fatias de cenouras. 
 

Entre todos os atributos, observa-se pela Figura 5.26 que o sabor obteve as 

maiores notas para as amostras B e C. A desidratação osmótica, elevou a aceitação das 

fatias de cenouras, comparadas com as amostras sem tratamento osmótico, melhorando 

as características sensoriais do produto. 
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CONCLUSÕES 
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6.  Conclusões 

 Com base nos resultados apresentados e discutidos, as conclusões do presente 

trabalho são as seguintes: 

Com relação ao pré-tratamento osmótico e a secagem: 

• A pré-desidratação das fatias de cenoura em solução 10% de NaCl e Sacarose, 

para o tempo de imersão de 60 minutos e temperatura de 50ºC apresentou os 

melhores resultados; 

• A diminuição do conteúdo inicial de água promovida pela desidratação osmótica 

favoreceu a obtenção de fatias de cenoura com teores de água intermediários, 

sendo necessária à secagem complementar; 

• A absorção de sólidos durante o processo de desidratação osmótica com as 

soluções DO1 e DO2 provocou a diminuição do encolhimento das fatias durante 

a secagem complementar; 

• Os modelos de encolhimento isótrópico se ajustaram de forma satisfatória aos 

dados experimentais do encolhimento da cenoura com e sem tratamento.  

• O modelo empírico de  Oswin foi o mais indicado para representar o 

comportamento da atividade de água da cenoura  desidratada sem pré-tratamento 

osmótico, na faixa de umidade em que os ensaios foram conduzidos; 

• O pré-tratamento osmótico, com consequente diminuição da umidade inicial das 

fatias de cenoura reduzuziu o tempo de secagem que apresentou  períodos de 

taxa constante  e de taxa decrescente; 

• O modelo da segunda lei de Fick, considerando o encolhimento representou de 

forma mais satisfatória o processo de secagem da cenoura com e sem 

tratamento, observando-se que o valor do parâmetro 8/π2 aproximou-se do valor 
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real 0,81, (valor previsto pelo modelo para uma placa plana infinita com 

condições de equilíbrio na superfície); 

• A difusividade efetiva apresentou valores mais elevados para o tratamento que 

não considera o encolhimento, estando de acordo com resultados relatados na 

literatura; 

• A difusividade efetiva calculada a partir do modelo de Fick considerando o 

encolhimento foi maior para as cenouras tratadas osmoticamente; 

•  O modelo de Page aplicado aos dados experimentais da secagem de cenoura 

com e sem tratamento, apresentou um bom ajuste; 

•  As fatias de cenouras secas desidratadas com e sem tratamento osmótico, foram 

facilmente reidratadas, porém as cenouras sem tratamento apresentaram perda da 

cor durante a reidratação, o que não foi observado com as fatias que passaram 

pelo tratamento osmótico; 

• As curvas ajustadas aos dados experimentais segundo o modelo de Henderson & 

Pabis representam satisfatoriamente a reidratação das cenouras .com e sem 

tratamento. 

 

Com relação à análise sensorial: 

• As cenouras sem tratamento obtiveram as notas mais baixas em todos os 

atributos: aparência, cor, sabor, odor e textura. Assim, a desidratação 

osmótica teve influencia positiva nos atributos sensoriais das fatias de 

cenoura; 

• O índice de aceitabilidade do atributo sabor foi superior a 70% nas cenouraas 

pré-desidratadas osmoticamente com as soluções DO1 e DO2; 
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• O índice de aceitabilidade dos atributos aparência, odor, textura e cor 

ficaram em torno de 65% para as cenouras com tratamento osmótico e em 

torno de 40% para as cenouras sem tratamento; 

• As fatias de cenoura desidratadas tratadas com a solução DO2 (com 

sacarose) obtiveram uma melhor aceitação sensorial. 

 

Considerando todos os resultados, conclui-se que a secagem da cenoura com 

pré-tratamento osmótico é viável, tanto em relação aos aspectos técnicos como a 

qualidade sensorial do produto.  
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Figura 1. Ficha da análise sensorial 
 
 
 

 
Tabela 1. Teste de Turkey - Aparência 

Médias Diferença C=0,553844 

A-B 2,68 > 

A-C 3,10 > 

B-C 0,41 < 
 
 
Tabela 2. Teste de Turkey - Odor 

Médias Diferença C= 0,471856 

A-B 1,61 > 

A-C 2,14 > 

B-C 0,53 > 
 
 

Tabela 3. Teste de Turkey - Sabor 

Médias Diferença C= 0,51265 

A-B 3,38 > 

A-C 3,75 > 

B-C 0,37 < 
 
 

Análise sensorial 
 
Nome: _____________________________________________ Data: ________________________ 
Atenção: Você está recebendo amostras de cenoura. Por favor, prove as amostras fornecidas. Beba 
água e enxágüe a boca antes de provar a amostra seguinte. Represente o quanto gostou ou desgostou, 
de acordo com a escala abaixo: 

1-desgostei muitíssimo; 
2-desgostei muito; 

3-desgostei regularmente; 
4-desgostei ligeiramente; 

5-indiferente; 
 6-gostei ligeiramente; 
 7-gostei regularmente; 

 8-gostei muito; 
 9-gostei muitíssimo. 

 
Atributos Código da amostra 

X  Y  Z 
Aparência      
Odor      
Consistência      
Sabor      
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Tabela 4. Teste de Turkey - Textura 

Médias Diferença C= 0,469156 

A-B 2,27 > 

A-C 2,63 > 

B-C 0,36 < 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Água com aparência amarelada na reidratação das fatias de cenouras secas 

sem tratamento osmótico (esquerda), a direita água utilizada para reidratação das fatias 
de cenouras secas e com pré-tratamento osmótico. 

 
 

 
Figura 3. Cenoura in natura em fatias 
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Figura 4. Fatias de cenoura secas em estufa, após tratamento osmótico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Fatias de cenouras reidratadas, com pré-tratamento osmótico 


