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Palavras Chave: Desidratação osmótica,
 
 Cucumis melo L., método de elementos finitos. 

Introdução 

A desidratação osmótica envolve a imersão de 
alimentos, inteiros ou em pedaços, em soluções 
aquosas (sais ou açúcares) de alta concentração 
para promover a remoção da água não ligada 
presente no alimento

1
. Muitos modelos de perda de 

água e ganho de soluto estão baseados na hipótese 
que a transferência de massa pode ser descrita pela 
equação de difusão de Fick (2

a
 lei) em regime não 

estacionário. O COMSOL Multihpysics é um 
programa que aplica o Método de Elementos Finitos 
para resolver questões em uma vasta área de 
abrangência, sua utilização é simples e soluciona os 
sistemas com rapidez. Oligofrutoses e inulina têm 
sido incoporados a diversos tipos de alimentos, 
principalmente em produtos de panificação de baixa 
caloria, por melhorar os aspectos sensoriais e 
reológicos. O objetivo do trabalho foi realizar a 
desidratação de pedaços de melão (Cucumis melo 
L.), utilizando uma solução de alta pressão osmótica 
composta por fruto-oligossacarídeos e sacarose e, 
com isso, determinar o número de Biot e o 
coeficiente de película.  

Resultados e Discussão 

A solução osmótica foi preparada com concentração 
de 60 ºBrix composto por 42% de sacarose 
comercial e 18% de FOS. A proporção fruta:solução, 
durante a imersão, foi de 1:25 para garantir que a 
concentração da solução osmótica permanecesse 
constante ao longo do processo, mesmo frente a 
saída de água oriunda da fruta. As amostras dos 
troncos de pirâmides de melões foram coletadas 
(em triplicatas), nos seguintes tempos: 1, 3, 5, 7, 10, 
13, 15, 18, 21, 25 e 28 horas de imersão. Para a 
determinação do teor de sólidos dissolvidos, ou Brix, 
foi utilizado refratômetro Abbe e para a quantificação 
de fruto-oligossacarídeos foi utilizado o kit 
enzimático Megazyme. A simulação foi realizada 
utilizando-se uma malha tetraédrica gerada 
automaticamente, sendo composta por 5440 
elementos com 24948 graus de liberdade. Os 
coeficientes de difusão (Dii) e o número de Biot (Bi) 
foram ajustados através do método de otimização 
simplex

2
.  Através do erro percentual fez-se a 

comparação entre as concentrações de sacarose, 
água e FOS simuladas e experimentais e o 
coeficiente de película (h) foi calculado de acordo 
com a equação: h=Bi.Dii/(m.a) em que m é a razão 

entre as concentrações no biossólido e na solução, 
no infinito e a corresponde a metade da largura no 
eixo z.. Os valores ótimos obtidos, bem como o 
coeficiente de transferência de massa do soluto na 
película, determinado a partir dos valores do número 
de Biot e dos coeficientes de difusão principais 
otimizados, podem ser observados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Coeficientes de difusão (m

2
/s) ajustados para 

o processo de desidratação osmótica de pedaços de 
melão.  

 

Segundo Schwartzerg e Chao (1982), se o número 
de Biot de massa for maior que 200 o processo de 
difusão é limitado pela transferência interna de 
massa. Porém, para problemas mais complexos 
como aqueles verificados na difusão 
multicomponente, frequentemente se considera a 
influência da resistência externa em virtude da 
formação de um filme superficial. O valor otimizado 
para o número de Biot (Tabela 1) indica a influência 
da resistência oferecida pelo filme no processo de 
difusão em estudo.  

Conclusões 

Os coeficientes de difusão otimizados descrevem a 
difusão multicomponente de modo satisfatório, 
sendo o FOS o componente de difusão 
determinante, uma vez que seu coeficiente de 
difusão apresentou o menor valor entre as variáveis 
estudadas.  O número de Biot calculado evidencia 
que o filme formado na interface solução/fruta 
interfere na difusão dos componentes.  
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