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Introdução 

A desidratação osmótica é uma técnica bastante útil 
na conservação de frutas e vegetais. A transferência 
de solutos a partir de sólidos alimentares para um 
fluído adjacente depende da difusão desses solutos 
através dos alimentos1. Esta é a maior dificuldade 
para criar modelos matemáticos que representem o 
processo. Uma das técnicas numéricas atualmente 
empregada é a de elementos finitos (MEF)2. Para 
auxiliar na modelagem dos processos de difusão, 
têm sido aplicados métodos de otimização como o 
Simplex, que é de aplicação relativamente fácil, 
rápida, e permite com uma boa margem de 
segurança, localizar a região ótima3. O objetivo 
deste trabalho foi determinar os coeficientes de 
difusão e o número de Biot na desidratação 
osmótica de pedaços de pera, simulando o processo 
por meio do método de elementos finitos acoplado a 
otimização simplex. 

Resultados e Discussão 

A solução osmótica aquosa foi preparada com 
concentração de 60 Brix de sacarose. Os valores 
correspondentes ao teor de umidade e de sólidos 
dissolvidos (Brix) dos pedaços de pera in natura 
foram, respectivamente, de 87,75% e 12,25%. Com 
a malha tetraédrica fornecida pelo programa 
computacional, e através do esquema de 
discretização temporal foi obtida a estimativa dos 
coeficientes de difusão. O método simplex 
supermodificado otimizou os 4 coeficientes de 
difusão além do número de Biot (Tabela 1).  
 

Tabela 1. Número de Biot e coeficientes de difusão 
(m2/s) otimizados. 

 Sacarose Água 

Coeficientes principais 

7,64x10-11 

(D11) 

7,49x10-11 

(D22) 

Coeficientes cruzados 

2,33x10-11 

(D12) 

2,12x10-11 

(D21) 

Erros 2,34% 1,15% 

Número de Biot 85,25 

 
O algoritmo de otimização propôs combinações 
entre as variáveis que foram utilizadas pelo software  

 
através do MEF.  Os dados resultantes da 
simulação foram comparados às concentrações 
obtidas experimentalmente, mediante teste 
estatístico de erro percentual. O conjunto que 
apresentou o maior erro foi substituído por um novo 
conjunto de valores gerados pelo simplex.  O 
método iterativo foi mantido até que o menor erro 
fosse alcançado e os valores sugeridos para os 
coeficientes, principais e cruzados se mantivessem 
estáveis. O valor otimizado para o número de Biot foi  
de 85, o que nos permite afirmar que o processo é 
limitado pela transferência interna de massa. A 
Figura 1 mostra o perfil de difusão da sacarose e da 
água, ao longo do tempo, onde os valores das 
concentrações obtidos experimentalmente estão 
representados por pontos e por linhas os obtidos por 
meio de simulação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Perfil das concentrações de sacarose e 
água durante a desidratação osmótica. 

Conclusões 

O método de elementos finitos mostrou-se eficaz 
na modelagem da desidratação osmótica de 
pedaços de pera, sendo os dados obtidos coerentes 
e convergentes com os resultados experimentais. 
Portanto, o método numérico pode ser utilizado para 
estimar os teores de umidade e açúcar na fruta, 
informação importante para a modulação do tempo 
de desidratação. 
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