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RESUMO 

 

 O Champignon é um cogumelo comestível que possui grandes quantidades 
de proteína, carboidratos e substância quinóide, a qual é atribuída atividade 
anticancerígena. A capacidade de reduzir o nível de colesterol no sangue é 
também outra capacidade funcional atribuída ao Agaricus bisporus. O uso 
desse alimento tem aumentado, mas sua alta umidade (em torno de 93%) 
limita seu tempo de estocagem. Assim, a desidratação é uma operação que 
pode aumentar sua vida de prateleira. A avaliação da secagem de fatias de 
Champignon com uso de desidratação osmótica (DO) seguido de secagem 
convectiva foi realizada. O estudo do efeito de pré-tratamentos químico (ABC 
(ácido cítrico a 0,1%, bissulfito de sódio a 0,1% e carbonato de cálcio a 0,1% a 
20ºC por 5 min, Champignon in natura: solução 1:10) e de branqueamento 
(80ºC por 5 min) também foram realizados para minimizar a variação de cor e 
apresentar uma boa textura após a secagem, sem prejudicar a reidratação. O 
branqueamento revelou-se inadequado para reidratação. A desidratação 
osmótica foi associada à secagem convectiva visando um menor tempo de 
operação. A desidratação osmótica foi otimizada através da metodologia de 
Superfície de Resposta visando maior perda de umidade, menor incorporação 
de sólidos, menor atividade de água e menor escurecimento. O efeito da 
concentração da solução (10 e 16%) e da temperatura (20 e 50°C) foram 
avaliados com e sem pré-tratamento ABC. A partir destes dados foi escolhida a 
condição usada para a desidratação osmótica, sendo temperatura de 20°C e 
concentração da solução de 10% de NaCl. O estudo univariado da temperatura 
para secagem convectiva revelou que houve a menor variação total de cor a 
60°C e um desempenho semelhante ao das temperaturas mais altas (70ºC e 
80ºC), apesar de despender mais tempo para atingir a atividade de água 
desejada. O uso da menor temperatura possibilita um consumo menor de 
energia. O modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais da 
secagem foi o modelo de Midilli 2, o qual apresentou um erro médio absoluto 
de 0,0168. A reidratação do Champignon fatiado seco nas condições 
escolhidas até atingir aw = 0,71 foi realizada. A máxima capacidade de 
absorção e melhor coloração ocorreu em 60°C. A maior incorporação inicial 
ocorreu em 50°C. Por outro lado, o modelo de Peleg se ajustou melhor para a 
temperatura de 70°C (R2 =0,999).  
 

Palavras-chave: Champignon, desidratação osmótica, pré-tratamento, 
secagem, reidratação. 
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ABSTRACT 

 

The Champignon is an edible mushroom that has large amounts of protein, 
carbohydrates and quinoid substance, which is attributed anticancer activity. 
The ability to reduce blood cholesterol level is also assigned to other functional 
capacity Agaricus bisporus. The use of this food has increased, but its high 
moisture content (around 93%) limits its shelf life. Thus, dehydration is an 
operation that can increase their shelf life. The evaluation of the drying of sliced 
Champignon with the use of osmotic dehydration (OD) followed by convective 
drying was performed. The study of the effect of chemical pretreatments (ABC 
(0.1% citric acid, sodium sulphite and 0.1% calcium carbonate 0.1% at 20 ° C 
for 5 min, fresh Champignon: solution 1:10) and bleaching (80 ° C for 5 min) 
were used to minimize the variation in color and have a good texture after 
drying, without impairing rehydration. Bleaching proved inadequate for 
rehydration. Osmotic dehydration was associated with drying convective 
seeking a shorter operation. Osmotic dehydration was optimized by response 
surface methodology in order to further loss of moisture, lower incorporation of 
solid and less color variation. The effect of concentration of the solution (10 and 
16%) and temperature (20 and 50 ° C) were evaluated with and without 
pretreatment ABC. From these data it was determined the best condition for 
osmotic dehydration, and 20 ° C and solution concentration of 10% NaCl. The 
univariate study of convective drying temperature showed that at 60 ° C was the 
smallest total variation of color and a performance similar to temperatures 
higher (70 ° C and 80 ° C). The model that best fitted the experimental data of 
drying was template Midilli 2, which showed a mean absolute error of 0,0168. 
The use of lower temperature allows a lower power. Rehydration of the 
Champion sliced dry in the best condition until reaching aw = 0.71 was 
performed. The better absorption initial and maximum power of rehydration 
occurred in 60 ° C. On the other hand, the Peleg model fitted best for a 
temperature of 70 ° C (R2 = 0,999). 

 

Key-words: Champignon, osmotic dehydration, pre-treatment, drying, 
rehydration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Cogumelo comestível é um produto obtido de fungos não tóxicos e que se 

apresente agradável ao paladar. Ele pode ser submetido a diferentes 

processos; como secagem, defumação, cocção, salga, fermentação ou outro 

processo tecnológico seguro para a produção de alimentos (BRASIL, 2005a). 

 O Champignon é o cogumelo mais produzido no mundo. No estado do 

Paraná, a produção mais que duplicou do ano de 2007 para 2008 (SAMPAIO e 

QUEIROZ, 2006; BORGES, 2010). 

 Por um longo tempo, o valor nutricional dos cogumelos foi menosprezado. 

No entanto, atualmente ele é muito valorizado, devido à grande quantidade de 

proteína, com diversos aminoácidos essenciais, e carboidratos. Ele também 

apresenta vitaminas; como tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, outras 

relacionadas ao complexo B, e sais minerais como potássio, cálcio, iodo e 

fósforo (ALEXOPOULOS, MIMS e BLACWELL, 1996; BONONI et al., 1995). 

 O Champignon, Agarics bisporus, apresenta alto teor de umidade, o que 

reduz a sua vida de prateleira, necessitando assim de processos tecnológicos 

que aumentem sua vida útil no mercado. Esses processos não devem alterar 

as características do produto. Uma das formas de se conservar o cogumelo é 

pela remoção de água, processo conhecido como secagem ou desidratação 

(SILVA, 2000; BONONI et al., 1995). 

 A operação de desidratação provoca redução da atividade de água, 

inibição de atividade de enzimas, inibição do crescimento de microorganismos 

deteriorantes e redução do volume e da massa do produto final; o que facilita a 

conservação e reduz os custos com transporte e armazenamento (FELLOWS, 

2000). 

  A remoção de água do tecido vegetal pode ser feita por desidratação 

osmótica. Neste método, o tecido vegetal é exposto a uma solução 

relativamente rica em solutos iônicos ou moleculares, os quais induzem a saída 

de água do vegetal. Essa operação, por si só, não consegue deixar o produto 

adequado para uma vida de prateleira longa. Assim, outras operações 

complementares são necessárias. Por exemplo, uma secagem do produto 

pode ser realizada para que o conteúdo de água restante seja reduzido ainda 
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mais, de modo que a atividade de água do produto seja adequada a sua 

conservação (TORRINGA et al., 2001). 

A secagem consiste em um tratamento térmico que evapora a água do 

produto de modo a aumentar o teor de sólidos, sendo então denominado como 

seco. Nessa operação, ocorre simultaneamente transferência de calor e de 

massa, com a mudança de fase da água (BARBANTI, MASTROCOLA e 

SEVERINI, 1994 apud KUROZAWA, EL-AOUAR e MURR, 2005). Por outro 

lado, a secagem pode provocar alterações negativas. Ela pode provocar 

mudanças na estrutura do alimento (KOTWALIWALE, BAKAN e VERMA, 

2007); por exemplo, na porosidade, na textura e na densidade. Essas 

propriedades podem simplesmente alterar as características organolépticas, 

mas também pode restringir sua manipulação como produto acabado 

(BARBOSA-CÁNOVAS e VEGA-MERCADO, 1996 apud KUROZAWA, 2005); 

como é o caso da reidratação. 

No caso do cogumelo, pode ocorrer escurecimento devido à ação de 

enzimas, como a tirosinase e a catecolase. Assim, a inativação dessas 

enzimas por calor, sulfitação, ou redução do pH através de ácidos, pode reduzir 

esse efeito visual negativo (BURTON, 1980 apud MODA et al., 2005). 

Na reidratação, o produto seco entra em contato com água ou vapor com 

o objetivo de retomar as propriedades de um produto fresco. Inicialmente o 

produto ganha água rapidamente. Em seguida, essa taxa decresce até que 

todos os poros sejam preenchidos, é quando o produto atinge o equilíbrio e 

uma porcentagem de sua umidade quando fresco (LEE, FARID e NGUANG, 

2006). 

Assim, a desidratação de Champignon pode ser uma alternativa de 

conservação para esse tipo de produto, visando a reidratação, e operações de 

pré-tratamento podem anteceder a operação de secagem com o objetivo de 

melhorar as propriedades do produto seco.  

O estudo de redução da atividade de água realizado neste trabalho 

contribui para o desenvolvimento do agronegócio de nosso país. A operação de 

desidratação osmóticas de Champignon é pouco estudada; principalmente, 

quando se visa a reidratação. Para tal, os estudos sobre o pré-tratamento, a 

desidratação e a secagem convectiva, bem como a reidratação do produto 

seco, foram realizados. Assim, foi possível concluir que o champignon pode ter 
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uma boa hidratação e boa coloração final dentro das condições otimizadas 

para as diferentes etapas de operações. O resultado final deste estudo revela 

as condições para que a empresa e o consumidor possam utilizar para 

consumir o produto que independe de seu uso in natura. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a secagem de Champignon (Agaricus bisporus) através da 

desidratação osmótica e secagem convectiva visando reduzir o tempo de 

secagem convectiva, o escurecimento enzimático e melhorar a aparência, bem 

como estudar a capacidade de reidratação do produto seco.  

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Caracterizar a matéria-prima (Champignon, Agaricus bisporus) através de 

análises físico-químicas. 

2. Avaliar a influência de pré-tratamentos anteriores a desidratação osmótica. 

3. Avaliar a influência da concentração da solução e temperatura sobre os 

parâmetros (perda de umidade, incorporação de sólidos, variação de cor e 

atividade de água) para uma melhor desidratação osmótica. 

4. Desenvolver modelos matemáticos capazes de predizer os parâmetros 

estudados na desidratação osmótica. 

5. Avaliar as melhores condições para a secagem convectiva do Champignon. 

6. Ajustar modelos para descrever a cinética de secagem. 

7. Avaliar as melhores condições de reidratação.  

8. Ajustar um modelo para descrever a cinética de reidratação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 COGUMELOS COMESTÍVEIS 

 

  Os fungos comestíveis correspondem a mais de 2.000 espécies, 20 

dessas espécies são cultivadas com finalidade alimentícia em várias partes do 

mundo. Desses cogumelos produzidos, 70% são dos grupos Agaricus bisporus 

(Champignon de Paris), Pleurotus sp. (Shimeji) e Lentinula edodes (Shiitake) 

(CHANG, 1999). 

  A importância dos cogumelos comestíveis tem aumentado nos últimos 

anos, devido ao seu cultivo utilizar resíduos agrícolas e agroindustriais, 

possibilitando a reciclagem. Esses produtos possuem um elevado teor protéico, 

podendo ser uma alternativa para aumentar a oferta de proteínas às 

populações de países em desenvolvimento e alto índice de desnutrição 

(BORGES, 2010). 

  Registros encontrados, em hieróglifos escritos há 4600 anos, relatam que 

os egípcios utilizavam cogumelos em práticas religiosas e acreditavam que os 

mesmos asseguravam a imortalidade e que os cogumelos eram considerados 

“comida real”, não sendo permitido que os cidadãos comuns os tocassem 

(HERRERA, 2001).  

  No México, algumas espécies alucinógenas, como o Amanita muscaria e 

outras, eram utilizadas por indígenas em cerimônias religiosas. Em 1502, o rei 

Montezuma II realizou uma festa, onde grande quantidade desses fungos foi 

ingerida, provocando muitas mortes (BONONI et al., 1995).  

  No império Romano, as mulheres eram responsáveis por identificar os 

cogumelos comestíveis e venenosos, fato observado no século XVIII, quando 

arqueólogos encontraram uma receita detalhada de como preparar um antídoto 

contra o envenenamento por cogumelos (HERRERA, 2001).  

 

2.2 CHAMPIGNON DE PARIS (Agaricus bisporus) 

 

 O cogumelo Agaricus bisporus é classificado como basidiomicetos. Este 

fungo macroscópico tem a forma de guarda-chuva (BONONI et al., 1995), 



6 
 

conforme ilustra a Figura 1.  Segundo Alexopoulos, Mims e Blacwell (1996), 

eles pertencem à família Agaricaceae.  Ele é a variedade mais cultivada no 

Brasil e é conhecido popularmente como Champignon e mundialmente como 

Cogumelo Branco ou Champignon de Paris. Sua temperatura de frutificação 

varia em torno de 17°C, o que interrompe os cultivos nos períodos de verão, a 

menos que utilizem locais refrigerados (BONONI et al., 1995).  

 Seu ciclo de cultivo com o sistema de produção dura em média 84 dias, 

resultando em 4,3 ciclos por ano na mesma sala (BONONI et al., 1995). 

 

 

FIGURA 1 - AGARICUS BISPORUS (EMIL FRIEDL, 2011). 

 

2.2.1 Histórico do Champignon 

   

  O cultivo do Champignon de Paris iniciou-se na França em 1650, próximo 

a Paris, de onde vem seu nome. Em 1865, o cultivo foi introduzido na América 

e passou a ser cultivado em instalações semelhantes a uma fábrica. Durante a 

1º e a 2 ª Guerra Mundial, quando a frança foi invadida, ele era cultivado em 

cavernas fora das vistas do inimigo, e assim foi desenvolvida a produção do 

Champignon (BONONI, 2003).  

 No Brasil, o Champignon foi a primeira espécie de cogumelo cultivada, 

quando imigrantes chineses e italianos se fixaram em Mogi das Cruzes em 

1953. Eles trouxeram a tecnologia de produção e as linhagens de seus países 
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de origem. No início, enfrentaram dificuldades devido ao clima e aos substratos 

utilizados até a adaptação (SAMPAIO e QUEIROZ, 2006; BONONI et al., 1995).  

 Inicialmente, a produção do Champignon era baixa e feita em condições 

bastante precárias, utilizando palha de arroz, esterco de cavalo e de galinha 

como substrato; mas, por falta de concorrência, o preço atingia altos valores 

(BONONI, 2003). Atualmente os ingredientes do substrato normalmente 

utilizados são: capins secos, bagaço de cana, farinha de osso e de sangue, 

calcário, ureia, sulfato de Potássio, farelos de soja e milho. Os compostos 

podem ter diferentes formulações desde que apresentem os elementos 

necessários para o desenvolvimento do fungo. Para isso devem  sofrer um 

processo de fermentação controlada e após esse processo devem ser 

pasteurizados  para eliminar fungos, insetos, ácaros e nematóides indesejáveis 

(SCHNEIDER, 2006). 

 

2.2.2 Características físicas, químicas e nutricionais do Champignon 

   

Segundo Bononi et al. (1995), o Champignon possui, em base seca, 3,9% 

de gordura, 52,6% de carboidratos, 6,6% de fibras e 27,8% de proteínas. Em 

base úmida, os cogumelos podem ter umidade de 90% a 98%. 

Furlani (2004) analisou o valor nutricional de Champignon e encontrou 

8,0% de matéria seca para o produto in natura. Os valores médios dos demais 

constituintes determinados, em base seca, foram 52,12% para carboidratos; 

28,45% para proteínas; 5,42% para lipídios; 11,98% para cinzas e 20,44% para 

fibras. O ácido ascórbico e o fósforo foram também determinados e atingiram 

valores médios de 6,3 mg/100g e 113,3 mg/100g, respectivamente, no 

Champignon in natura. Assim, ficou evidente que o Champignon tem excelente 

valor nutricional, pois apresenta alto teor de proteínas e fibras, baixo teor de 

lipídeos, e apresenta componentes nutricionais nobres. 

Atividades preventivas de doença também têm sido relatadas para o 

Champignon. Por exemplo, ele possui capacidade de reduzir o nível de 

colesterol no sangue e também possui substância quinóide, a qual é atribuída 

atividade anticancerígena, (BONONI et al., 1995). 

Jeong et al. (2010) estudaram a hipótese de que a ingestão de corpos de 

frutificação de Champignon regula respostas anticolesterolêmica e 
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antiglicêmico em ratos alimentados com uma dieta hipercolesterolêmica 

(colesterol 0,5% e 14% de gordura) e ratos com diabetes tipo 2. Também foi 

observado que o Champignon (Agaricus bisporus) diminui a glicemia e os 

níveis de colesterol em ratos diabéticos e hipercolesterolêmicos. 

 

2.2.3  Produção, consumo e mercado de Champignon 

 

  O Champignon é o cogumelo mais produzido no mundo, cerca de 20 

milhões de toneladas por ano, o que representa aproximadamente 30% da 

produção mundial de cogumelos. Atualmente, a maior produção nacional está 

concentrada na região da cidade de Mogi das Cruzes no Estado de São Paulo.  

A produção e o consumo no Brasil são estimados através da venda do 

produto fresco nas principais capitais. Desta forma, estes dados não são reais, 

devido à falta de informações generalizadas sobre a quantidade certa nas 

demais cidades. Ainda, outra informação não abordada refere-se a derivados, 

como cogumelos desidratados, ou consumidos em conservas, os quais não 

são computados (FERREIRA, 1998 apud MODA et al., 2005).  

Segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP), foram comercializados no estado de São Paulo 188.246 kg de 

cogumelos frescos em 2007, uma média 15.687 kg por mês (SÃO PAULO, 

2008). 

No Paraná, a produção de Champignon foi de 10.500 kg em 2004, 10.000 

kg em 2005, 6.500 kg em 2006, 33.700 kg em 2007 e 89.400 kg em 2008 

(BORGES, 2010), o que revela a crescente importância deste produto 

alimentar. 

No Brasil, até 1980, o consumo de Champignon era restrito à população 

mais rica e a estrangeiros. Era utilizado para preparo de pratos considerados 

caros na época. No entanto, tornou-se popular entre a classe média com a 

introdução do Champignon nas pizzas, a qual passou a apreciá-lo e a utilizá-lo. 

Porém, ainda hoje, seu preço é considerado um fator limitante ao consumo 

(BONONI, 2003). 

A produção brasileira representa 0,15% da produção mundial, 5 mil 

toneladas (SAMPAIO e QUEIROZ, 2006), sendo que a totalidade é de 
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Champignon. O consumo anual de cogumelos no país é estimado em 70 g por 

habitante (BORGES, 2010). 

Os maiores fornecedores de Champignon estão localizados no Estado de 

São Paulo (82,6%), nos municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, 

Itupeva e Jundiaí. O Distrito Federal é responsável por 17,35% do 

fornecimento, seguido de Goiânia por 4,34% (DUPRAT e SOUZA, 2003). 

Produtores de outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, contribuem para a 

produção nacional, mas nem sempre apresentam produtividade constante e 

geralmente abastecem mercados regionais (BONONI, 2003). 

O consumo do Champignon pode ser feito na forma in natura ou em 

conserva, sendo que o sabor na forma in natura é ressaltado e é utilizado em 

diversos tipos de molhos, massas e saladas. Em conserva, é muito utilizado em 

molhos (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2011). Outra forma de 

comercializar os cogumelos é como produto seco. Muitos pesquisadores tem 

estudado esta operação para o Champignon, como Paschoaleti (1996), Funebo 

e Ohlsson (1998), Torringa et al. (2001), Walde et al. (2006); bem como para 

outros tipos de cogumelo, como o Cogumelo do Sol (KUROZAWA, EL-AOUAR 

e MURR, 2005), Shitake (SAMPAIO e QUEIROZ, 2006) e Cogumelo Ostra 

(KOTWALIWALE, BAKAN e VERMA, 2007). 

 

2.2.4 Industrialização de Champignon 

 

Alimentos de origem vegetal e animal, devido às características 

intrínsecas, podem sofrer alterações por agentes microbiológicos, como 

microrganismos e enzimas, agentes químicos, como água e oxigênio, e 

agentes físicos, como luz e calor. De todos esses agentes, os microbiológicos 

se destacam, devido à rápida velocidade com que alteram um alimento e pela 

variedade de efeitos negativos que podem provocar; sendo que alguns são 

patogênicos (SILVA, 2000). 

A conservação de alimentos consiste em empregar processos capazes de 

proteger o alimento contra esses agentes, porém deve resultar em um produto 

com boas características organolépticas (SILVA, 2000). 
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Os principais métodos de conservação de um alimento podem ser pelo 

calor, frio, controle da umidade, defumação, adição de sal, fermentação, 

radiação, adição de açúcar e por utilização de aditivos (SILVA, 2000). 

A forma mais comum de conservação de cogumelo, aproximadamente 

80%, é feita por processamento térmico. O produto sofre esterilização ou 

pasteurização e é acondicionado para venda em vidros ou em latas. Ele 

também pode sofrer desidratação, que pode ser feita através de secagem ao 

sol ou com o uso de estufas, para venda do cogumelo seco (BONONI, 2003). O 

Champignon seco pode ser reidratado e retomar suas características 

praticamente iguais a sua forma fresca; como aparência, comportamento na 

cocção e sabor (DRIED, 2008). A Figura 2 ilustra o aspecto do produto 

resultante da secagem do Champignon (Agaricus bisporus). 

 

              

                     Fatias                    Picados                 Em pó 

FIGURA 2 - CHAMPIGNON SECO (ADAPTADO DE WOODLAND, 2011). 

 

Produtos como cogumelos, brócolis, cenoura, ervilha, milho, cebola, alho 

e abobrinha são exemplo de vegetais que podem ser desidratados. Nesta 

apresentação, eles podem ser adicionados na formulação de molhos para 

salada, sopas instantâneas e ser consumidos diretamente como chips 

temperados (TULEY, 1996 apud TORRINGA et al., 2001). 

 

2.3 PRÉ-TRATAMENTOS DA MATÉRIA-PRIMA 

 

As matérias-primas alimentares processadas podem sofrer uma série de 

estresses devido às lesões que ocorrem durante o preparo (descascamento e 

corte), o que acelera o metabolismo devido à destruição da ligação de enzimas 

e seus substratos, levando o vegetal a ter menor vida de prateleira, além de 

proporcionar escurecimento enzimático. Assim existem algumas maneiras de 
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contornar esses problemas, como a adição de agentes que evitam o 

escurecimento (ácido cítrico e ácido ascórbico) e a perda de peso (cloreto de 

cálcio) (LIMA et al., 2005). Essas soluções de pré-tratamento podem melhorar 

as características físicas e a aumentar conservação. 

 

2.3.1 Pré-Tratamento químico 

 

A inativação de enzimas pode ser feita por calor, sulfitação, ou redução 

do pH através de ácidos (BURTON, 1980 apud MODA et al., 2005).  

A adição de ácido cítrico é duplamente benéfica, pois reduz o pH da 

superfície do tecido do alimento e também tem ação seqüestrante de íons, por 

quelação. Assim, as enzimas não mantém sua atividade sem a disponibilidade 

dos íons. Dessa forma, o ácido cítrico bloqueia duplamente a atividade 

indesejável destas enzimas. Uma terceira propriedade positiva deste ácido é 

sua ótima aceitação sensorial para a maioria dos consumidores, o que 

proporciona um produto com maior aceitação (MODA et al., 2005).  

O bissulfito de sódio é um agente redutor e antioxidante, o qual também é 

utilizado para inibir o escurecimento decorrente de reações enzimáticas e 

microbiológicas. Além disso, ele é um conservante muito utilizado em 

alimentos. Deste modo, a imersão do alimento fatiado em soluções com sulfitos 

ou metabissulfitos, associado ou não a ácido cítrico, controla efetivamente o 

escurecimento; por exemplo, em batata, cenoura e maçã (DAMODARAN, 

PARKIN e FENNEMA, 2010). 

Existem ainda outros aditivos importantes para as soluções de pré-

tratamento do alimento a ser seco. Por exemplo, o carbonato de cálcio é um 

aditivo utilizado como agente de melhoramento de propriedades como textura 

(firmeza), antiumectante, corante, estabilizante e regulador de acidez (BRASIL, 

1999).   

A influência da aplicação de cálcio em frutos tem recebido atenção, visto 

que desempenha importante papel na manutenção da estrutura da parede 

celular, pois o mesmo interage com a pectina, formando pectato de cálcio, o 

que proporciona uma textura mais firme aos frutos (POOVAIAH, 1986). 
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O cálcio, difundido no tecido, se associa à pectina parcialmente 

solubilizada nas paredes celulares da fruta, firmando a estrutura e ao mesmo 

tempo cria uma barreira à difusão do soluto (SHIGEMATSU et al., 2005). 

 

2.3.2 Branqueamento 

 

O branqueamento é um processo geralmente aplicado em vegetais antes 

de outros processos como congelamento, desidratação e enlatamento. Quando 

utilizado antes da desidratação, tem como objetivo inativar enzimas para 

estabilizar a cor original. A inativação das enzimas é feita através de um 

aquecimento rápido a uma determinada temperatura em pouco tempo, seguido 

de resfriamento a temperatura próxima à ambiente. O tempo do 

branqueamento é determinado de acordo com o tipo de alimento a ser 

branqueado, bem como seu tamanho, temperatura utilizada no processo e 

sistema de aquecimento. Se o branqueamento for empregado adequadamente, 

pode reduzir o número de microrganismos presentes na superfície do alimento 

(FELLOWS, 2000) 

O branqueamento consiste em submergir o alimento em água aquecida 

ou insuflar vapor sobre ele durante certo tempo, sendo em seguida resfriado 

(FELLOWS, 2000). 

O aquecimento ao qual o alimento é submetido no branqueamento pode 

causar mudanças nutricionais e organolépticas, sendo que quanto mais 

rigoroso o processo, maiores serão as alterações. Dessa forma, o tempo e a 

temperatura utilizados no processo devem ser os mínimos necessários, mas 

que garantam a inativação das enzimas e redução dos microrganismos, 

minimizando as alterações nas características do produto (SILVA, 2000). 

 

2.4  DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

A água é o principal componente quantitativo dos alimentos in natura. 

Logo, ela tem uma relação direta com características físico-químicas e 

biológicas, bem como sua conservação. A redução de água é um procedimento 

comum para estender a vida de prateleira dos alimentos, uma vez que reduz o 
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crescimento de microorganismos e as reações bioquímicas (RAHMAN, 2005 

apud VALENTE, 2007). 

A desidratação de alimentos vem sendo objeto de estudos na procura de 

métodos de secagem que proporcionem baixo custo e conservação, com 

poucas alterações nas características sensoriais e nutritivas (HENG, 

GUILBERT e CUQ, 1990; GOULARTE, ANTUNES e ANTUNES, 2000; 

KOWALSKA e LENART, 2001). 

O que diferencia a desidratação osmótica de outros processos de 

desidratação é a incorporação de solutos no alimento. Desta forma, a 

formulação do alimento é alterada até certo ponto com um estresse térmico e 

custo baixo de processo (TORREGGIANI e BERTOLO, 2001). 

  A desidratação osmótica é uma operação que envolve a imersão de um 

alimento sólido em solução aquosa hipertônica (SERENO, MOREIRA e 

MARTINEZ, 2001). Durante esta operação ocorre fluxo de água do alimento 

para solução, transferência de soluto da solução para o alimento e fluxo de 

solutos do alimento para a solução (RAOULT-WACK, 1994 apud BORIN 2008). 

A Figura 3 ilustra a transferência de massa durante o processo de desidratação 

osmótica. 

 

 

FIGURA 3 - TRANSFERÊNCIA DE MASSA DURANTE O PROCESSO DE 
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA (O AUTOR, 2011) 
 



14 
 

 A desidratação osmótica é eficiente na remoção de umidade de frutas e 

hortaliças. O peso inicial pode ser reduzido com até 50% e perda de água de 

até 70% ao término do processo. O fenômeno geralmente é limitado e 

controlado pelo ganho simultâneo de solutos da solução desidratante 

(RAOULT-WACK, 1994 apud VALENTE, 2007). 

 Uma grande vantagem desta operação é ser realizada a baixa 

temperatura, o que minimiza a injúria térmica sobre a cor e o aroma do produto. 

A preservação da textura e a retenção de vitaminas também podem 

ocorrer (TORREGGIANI, 1993 apud VALENTE, 2007). Por outro lado, ocorre a 

perda de sólidos naturais do alimento, como açúcares, minerais, entre outros 

nutrientes, e ganho de sólidos da solução pelo alimento, afetando seu perfil 

nutricional (RAOULT-WACK, 1994 apud VALENTE, 2007; TORREGGIANI e 

BERTOLO 2001 apud CÓRDOVA 2006).  

A escolha dos componentes da solução de desidratação osmótica permite 

potencialmente ajustar a composição físico-química do alimento (PEREIRA, 

2002, BORIN et al., 2008), e suas propriedades nutricionais e organolépticas, 

além de influenciar no custo do processo (BORIN at al., 2008). Os agentes 

redutores de atividade de água podem ser aditivos interessantes. Eles podem 

concomitantemente ser antioxidantes, conservantes, solutos de interesse 

nutricional ou sensorial, e fornecer características diferentes de consistência 

(PEREIRA, 2002).  

 A massa molar e o comportamento iônico do solvente afetam 

significativamente a desidratação, tanto na quantidade de água removida 

quanto no ganho de sólidos (ERTEKIN e CAKALOZ, 1996, apud BORIN et al., 

2008).  

 Córdova (2006) relatou, que quando a incorporação de soluto durante o 

processo osmótico é alta, pode provocar modificações na composição e no 

sabor do alimento, podendo ainda criar uma barreira na superfície do produto, 

causando uma maior resistência à transferência de massa, e dificultando os 

processos complementares de secagem. Dessa forma, um alto valor de perda 

de água com uma mínima incorporação de soluto são os parâmetros ideais 

para uma pré- desidratação osmótica. 
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2.4.1 Variáveis do processo 

 

a. Agentes desidratantes 

 

 O cloreto de sódio é o agente de desidratação osmótica mais utilizado 

para produtos salgados; por exemplo, para tomate (BARONI, 2004), abóbora 

(BORIN et al., 2008), cogumelo (TORRINGA et al., 2001 e KUROZAWA, 2005).  

 Torringa et al. (2001) tratou osmoticamente Champignon (Agaricus 

bisporus) com solução de NaCl a 10% e 15% p/p a 10, 30, 50, 70 e 110 min a 

20°C e 45°C, A relação quantidade de material por quantidade de solução foi 

1:5 p/p. A secagem foi realizada através da combinação de ar quente e 

microondas. A desidratação osmótica reduziu 30% da umidade inicial. Ainda, o 

produto ganhou 0,5 g sólidos /g de massa seca inicial. A umidade final foi 

praticamente independente da concentração de sal para as condições 

testadas. Porém, a velocidade de perda de água foi maior para temperaturas 

mais altas. Para o ganho de sólidos, quanto maior temperatura e a 

concentração, maior foi o ganho de NaCl. Houve menor incorporação nos 

produtos desidratados com solução a 10% de NaCl e 20°C, o que permite 

produzir um produto com menor gasto de energia e com menor ter de sal. O 

produto final com o uso de desidratação osmótica com secagem combinada de 

microondas e ar quente resultou em um produto com melhor capacidade de 

reidratação do que aqueles que não sofreram o pré-tratamento. 

 

b. Concentração da solução osmótica 

 

A transferência de massa é influenciada diretamente pela concentração 

da solução de desidratação osmótica (PONTING et al., 1966; HAWKES e 

FLINK, 1978; CONTRERAS e SMYRL, 1991; RAOULT-WACK, LENART e 

GUILBERT, 1992). 

 Kotovicz (2010) constatou que o aumento da concentração da solução 

osmótica favoreceu a perda de umidade, porém aumentou também a 

incorporação de sólidos em fatias de Yacon, o que também foi verificado por 

Valente (2007) no estudo de abacaxis.  
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c. Temperatura de operação 

 

 A temperatura também afeta a cinética de desidratação osmótica. O 

aumento da temperatura pode ocasionar uma maior transferência de massa, 

mas em temperatura superior a 45°C, pode ocorrer escurecimento enzimático 

e, em alguns produtos, até a alteração no sabor (PONTING et al., 1966). Com 

o aumento da temperatura a viscosidade da solução de desidratação osmótica 

diminui, e desta forma, o coeficiente de difusão de água torna-se maior 

(LENART, 1996). De acordo com ESCRICHE et al. (2000), a perda de 

compostos voláteis e outras reações são reduzidas se utilizadas temperaturas 

inferiores a 45°C. 

VIAL, GUILBERT e CUQ (1991), estudaram a desidratação osmótica de 

kiwi, e observaram que em altas temperaturas e concentrações de açúcar 

obtem-se alta taxa de transferência de água, mas não se observou influência 

na taxa de incorporação do sólidos. Ainda conctataram que o processamento a 

50°C ou a temperaturas superiores levou a modificações indesejáveis na cor, 

no conteúdo de ácido ascórbico e de clorofila, o que não ocorreu em 

temperaturas menores ou iguais a 40°C. 

Valente (2007), em seu estudo de desidratação osmótica de abacaxis, 

observou que o aumento na temperatura, provocou uma maior perda de 

umidade e incorporação de sólidos. 

 

d. Tempo de processo 

 

O tempo de desidratação osmótica tem uma relação direta com a 

redução de peso do produto (HAWKES e FLINK, 1978; CONTRERAS e 

SMYRL, 1991; GARROTE e BERTONE 1992). 

Segundo Lenart (1996), a desidratação osmótica deve ser realizada em 

curto espaço de tempo, para se alcançar um alto grau de desidratação com um 

o mínimo de ganho de sólidos. Períodos longos de imersão resultam numa 

elevação do conteúdo de sólidos provenientes da solução desidratante. O 

tempo necessário no processo pode ser geralmente reduzido através da 

utilização de temperatura mais elevada, ocorrendo por conseqüência uma 
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diminuição na incorporação do soluto e no nível de doçura ou salga do produto 

(BUCHWEITZ, 2005). 

 

e. Geometria do material 

 

Giangiacomo et al. (1987) afirmaram que quanto maior superfície de 

contato e/ou o volume, maior a taxa de desidratação, sem aumentar 

significativamente o ganho de sólidos. 

 

2.4.2 Alteração de alimentos desidratados osmoticamente 

 

a. Cor 

 

A cor é um atributo importante na aceitação dos alimentos pelo 

consumidor e pode ser o fator inicial na escolha do produto. Se a cor não for 

aceitável, outros fatores de qualidade, como o sabor e a textura, não são nem 

julgados (FRANCIS, 1995; REIS, MASSON e WASZCZYNSKYJ, 2006). 

Na física ótica, a cor é definida como um feixe de radiações luminosas 

com determinada distribuição espectral. Os materiais transferem a luz que 

chega a eles com diferente forma de distribuição espectral. A composição 

química e a estrutura desse material irão definir a capacidade do material de 

alterar a distribuição espectral da luz (CALVO e DURÁN, 1997). 

Técnicas instrumentais por espectrofotômetros são utilizados para 

avaliar a cor através de sistemas de cores que podem ser: Munsell, Hunter, 

CIE e CIElab. Esses sistemas, definem o espaço cromático em coordenadas 

retangulares (L*, a*, b*). Onde L* representa a luminosidade e varia de 0 (que 

representa o preto) até 100 (que representa o branco). Os parâmetros croma a* 

e b* definem a intensidade da cor, onde a* varia do vermelho (positivo) ao 

verde (negativo) e b* varia do amarelo (positivo) ao azul (negativo). Na Figura 4 

é demonstrada a representação das coordenadas retangulares de acordo com 

Hunterlab (2001). 
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FIGURA 4 – COORDENADAS RETANGULARES DO SISTEMA HUNTERLAB 
(HUNTERLAB, 2001). 

 

Valente (2007) observou que as características da cor do abacaxi in 

natura sofreram variações significativas na secagem, apresentando uma 

intensificação da coloração, devido ao aumento do a*, b* e L*, decorrentes das 

reações de escurecimento e da concentração de pigmentos pela perda de água 

durante o processo. As amostras que foram desidratadas osmoticamente 

apresentaram menor alteração de cor durante a secagem convectiva do que as 

amostras que não o foram. 

Heng, Guilbert e Cuq (1990), estudaram a influência que as variáveis do 

processo da desidratação osmótica em mamão tinham sobre a qualidade do 

final do produto, e observaram que o aumento da temperatura e do tempo de 

processo afetam os pigmentos da fruta de forma crítica. 
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b. Atividade de água 

 

  A atividade de água (aw) é definida como a razão entre a pressão de vapor 

de água em um alimento (P) e a pressão de vapor saturado de água à mesma 

temperatura (P0) (FELLOWS, 2000). Da definição de aw, tem-se: 

 

                        
 

  
                                                             (1) 

 

  O movimento de vapor de água à partir de um alimento para o ar 

envolvente depende tanto do alimento (teor de umidade e composição) quanto 

da condição do ar ( temperatura e umidade). A uma temperatura constante, o 

teor de umidade altera no alimento até entrar em umidade relativa de equilíbrio. 

Quando diferentes valores de umidade relativa versus conteúdo de umidade de 

equilíbrio são plotadas, uma curva conhecida como isoterma de sorção de 

água é obtida. Cada alimento possui um conjunto único de sorção isotérmica 

em diferentes temperaturas (FELLOWLS, 2000). 

  A isoterma de adsorção indica a aw em que um alimento é estável e 

permite previsões sobre o efeito das alterações no conteúdo de umidade na aw, 

e consequentemente, a estabilidade de armazenamento. É usada para 

determinar a taxa e a extensão da secagem, as temperaturas ótimas de 

congelamento e armazenamento e as propriedades de barreira de umidade 

necessária em matérias de embalagem (FELLOWS, 2000). 

  A interação da aw com a temperatura, pH, oxigênio, dióxido de carbono e 

conservantes químicos, tem um efeito importante sobre a inibição do 

crescimento microbiano. Quando qualquer outra condição ambiental é sub 

ótima para um dado microrganismo, o efeito da aw reduzida é melhorada. Isto 

permite que a combinação de vários mecanismos a combinação de vários 

mecanismos de controle que resulta na conservação do alimento sem perda 

substancial do valor nutricional ou de características sensoriais (FELLOWS, 

2000). 

  A tabela 1 mostra a atividade de água nas quais determinados 

microrganismos conseguem se multiplicar.   
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TABELA 1 - ATIVIDADE DE ÁGUA MÍNIMA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE DETERMINADOS MICRORGANISMOS. 
MICRORGANISMOS ATIVIDADE DE ÁGUA MÍNIMA 

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: ALVES, 2003 

 

2.5 SECAGEM 

 

 A secagem é um dos processos mais antigos de conservação de 

alimentos. Uma das principais vantagens é a redução de peso e volume, o que 

reduz custos no transporte e armazenamento. Pode ser dividida em 2 grupos: 

secagem natural, secagem artificial (desidratação) (GAVA, 1984). 

 A desidratação pode ser feita através de ar, vapor superaquecido, no 

vácuo, em gás inerte, ou pela aplicação direta de calor. A forma mais utilizada 

é através do ar quente que circula pelo alimento, conduz calor, e provoca a 

evaporação da água. O volume de ar necessário para evaporar certa 

quantidade de água, depende da temperatura do ar (GAVA, 1984). 

 Durante a secagem ocorre transferência de calor e massa. Estes 

fenômenos ocorrem consecutivamente para a molécula de água. O calor 

provoca a evaporação da água do produto, a qual migra de camadas cada vez 

mais internas, e se desprendem da superfície do produto passando da fase 

líquida para vapor. Essa operação é favorecida quando o produto está sob a 

ação de uma corrente de ar quente (DINCER e DOST, 1995), que pode ser 

feita com uso de secador convectivo. 

 

 

 

 



21 
 

2.5.1 Secagem osmo-convectiva 

 

A secagem osmo-convectiva é a combinação da secagem convectiva com 

a desidratação osmótica e vem sendo realizada por diversos autores 

(ARAUJO, 2005; BORIN et al., 2008; CHENLO, MOREIRA e TORRE, 2007; 

ALVES, 2003; MOURA, 2004; CÓRDOVA, 2006) com o objetivo de preservar 

características sensoriais dos alimentos a serem desidratados. A desidratação 

é um método de conservação muito antigo, sendo que a secagem ao sol deve 

ter surgido provavelmente na antiguidade (COHEN e YANG, 1995). Os autores 

que estudaram essa combinação constataram que as amostras desidratadas 

osmoticamente requerem menor tempo de secagem que as amostras sem 

esse pré-tratamento (ALVES, 2003; EL-AQUAR, 2001). 

 Borin et al. (2008) estudaram o efeito da desidratação osmótica com 

sacarose e cloreto de sódio sobre a secagem convectiva de abóbora, e 

observou que as eficiência do processo aumentou quando utilizou a 

desidratação osmótica, além disso, melhorou a coloração e a aparência geral 

das fatias de abóbora seca. 

 Moura (2004) estudou a secagem de yacon com desidratação osmo-

convectiva e observou que o tempo de secagem para as fatias de yacon que 

passaram por desidratação osmótica foi menor. Além disso, obteve melhor cor, 

textura, e estrutura geral do produto após a secagem. 

 

2.6 CAPACIDADE DE REIDRATAÇÃO 

 

As mudanças que ocorrem na textura, densidade e porosidade, durante a 

secagem de alimentos, podem afetar a transferência de massa e a qualidade 

do alimento, resultando em produtos com aspecto duro. Estas mudanças 

também afetam a reidratação, tornando-a lenta ou incompleta (BARBOSA-

CÁNOVAS e VEGAMERCADO, 1996 apud KUROZAWA, EL-AOUAR e MURR, 

2005). 

A reidratação é um processo no qual o produto seco entra em contato com 

água ou vapor de água com o objetivo de restaurar as propriedades do produto 

fresco. A reidratação é composta por três processos simultâneos: absorção de 
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água, inchaço, e lixiviação de solutos (GARCÍA-SEGOVIA, ANDRÉS-BELLO e 

MARTÍNEZ-MONZÓ, 2011). 

A reidratação depende do grau de rompimento celular e estrutural. A 

reidratação ideal deve ser o mais rápida possível, de modo a manter as 

características estruturais e químicas adequadas. Isto possibilita obter uma 

melhor qualidade de produtos reconstituídos; como aroma, textura e qualidade  

nutricional (SANJUÁN et al., 2001 apud GARCÍA-SEGOVIA, ANDRÉS-BELLO 

e MARTÍNEZ-MONZÓ, 2011).  

 Torringa et al. (2001) hidratou cogumelos secos mergulhando 20 g de 

amostra em água a 65°C durante 1, 2, 3, 5 ,8, 12 e 15 minutos, analisando o 

ganho de peso. A quantidade de água absorvida foi analisada e expressa em 

conteúdo de umidade em base seca. Após, este valor foi comparado com a 

umidade inicial que foi de 13 g de umidade/g matéria seca. 

  Funebo e Ohlsson (1998) secaram cogumelo com ar quente e 

microondas. Na reidratação, obtiveram uma estabilização do peso do cogumelo 

em 5 minutos, com umidade de 2 kg de água/kg de massa seca. 

  García-Segovia, Andrés-bello e Martínez-monzó (2011) estudaram a 

reidratação de cogumelo Shitake, usando técnicas convencionais e de vácuo, 

em diferentes temperaturas (30, 40, 50 e 80 ° C) e tempos (1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 120, 150 e 210 min) e observaram que a velocidade da reidratação a 

vácuo foi maior que a convencional e proporcionou ao produto final uma textura 

melhor. Para reidratação, houve redução da capacidade de reidratação quando 

foi utilizado 80°C para ambos os casos. 

  Segundo Valente (2007), Torreggiani e Bertolo (1993) realizaram 

secagem convencional de maçãs e verificaram uma diminuição da qualidade 

do produto. O produto encolheu e suas células colapsaram devido à perda de 

água. Assim, a reidratação do produto foi prejudicada. Quando utilizaram um 

processo de secagem a altas temperaturas e a um curto tempo (HTST) 

obtiveram a formação de uma estrutura porosa. Isto proporcionou uma 

considerável redução no tempo de secagem e o produto foi de fácil reidratação 

e com umidade estável. 
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2.7 Produtos desenvolvidos pela desidratação osmótica 

 

 Antonio (2006) produziu um snack de batata doce utilizando diferentes 

rotas: tratamento osmótico combinado com a secagem convectiva, apenas a 

secagem convectiva convencional e a secagem convectiva HTST (High 

Temperature and Short Time) combinada ou não com tratamento osmótico. As 

amostras desidratadas osmoticamente, apesar de apresentarem uma melhor 

aparência, em função da coloração amarela mais acentuada, foram inferiores 

com relação à textura, por ficarem mais duras.  

  Monteiro et al. (2001) desidrataram palmito ou pupunha Bactris gasipaes 

através de secagem convectiva de forma a se obter duas formulações para 

sopas-creme. Estas sopas receberam adição de maltodextrina, leite em pó, 

amido de milho, salsinha, cebolinha, cebola e alho.  Eles compararam a sopa-

creme com pupunha (coração palmeira) ou com palmito desidratados e ambas 

obtiveram boa aceitação sensorial. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

  O Champignon de paris (Agaricus bisporus) in natura foi adquirido no 

Mercado Municipal de Curitiba, Paraná, sempre no mesmo estabelecimento e 

do mesmo produtor, localizado em Colombo. A seleção foi realizada de acordo 

com o tamanho, aproximadamente 3,0 cm de diâmetro e comprimento. Os 

Champignons permaneciam em bandejas de poliestireno expandido envolto por 

filme de PVC (cloreto de polivinila) e eram estocadas em refrigerador a 5°C por 

no máximo até 4 dias após a colheita.  

 No pré-tratamento do Champignon, com o intuito de melhorar o aspecto 

visual, foi usada uma solução aquosa com ácido cítrico (Vetec), bissulfito de 

sódio (Synth) e carbonato de cálcio (Synth) (solução ABC). Todos os reagentes 

apresentavam grau de pureza P.A. sem nenhum tipo de tratamento. Para o 

branqueamento, foi utilizada água destilada produzida num sistema de 

destilação laboratorial. Como agente desidratante, foi utilizado Cloreto de sódio 

(sal de cozinha), adquirido em comércio local, sempre da mesma marca. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO CHAMPIGNON IN NATURA 

  

 A caracterização físico-química foi realizada em triplicata e os dados 

foram expressos pela média aritmética seguida do desvio padrão da média. 

 

3.2.1 Determinação de cinzas 

 

 As cinzas foram determinadas por gravimetria, por incineração da amostra 

em forno mufla a 550ºC até a obtenção de cinzas claras, segundo IAL (2008). 

 

3.2.2 Determinação de proteína bruta 

 

 As proteínas foram determinadas por método de Kjeldahl Clássico de 

acordo com IAL (2008) empregando o valor 6,25 como fator de correção 

(BRASIL, 2003). 
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3.2.3 Determinação de lipídios 

 

 A análise de lipídios foi realizada por extração em aparelho Soxhlet, 

utilizando hexano como solvente, segundo IAL (2008). 

 

3.2.4 Determinação de fibra alimentar 

 

 O conteúdo de fibras foi analisado por digestão enzimática segundo 

AOAC, 2000. 

 

3.2.5 Determinação de carboidratos 

 

Os carboidratos totais das amostras foi calculado a partir da diferença 

entre a massa inicial da amostra (100 gramas) e o total da massa de proteínas, 

lipídios, cinzas e fibra alimentar (IAL, 2008). 

 

3.2.6 Determinação da umidade 

 

 A análise de umidade foi realizada por gravimetria em estufa convencional 

a 105ºC por 24 horas, segundo IAL (2008). 

 

3.2.7 Determinação de sólidos totais 

 

A determinação de sólidos totais das amostras foi feita por gravimetria 

utilizando estufa, de acordo com  IAL (2008). 

 

3.2.8 Teor de sódio   

 

A análise de sódio foi realizada em fotômetro de chama, e a digestão foi 

realizada segundo Malavolta, Vitti e Oliveira (1989). 
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3.2.9 Teor de fósforo   

 

O teor de fósforo foi realizado de acordo com Silva (1981). 

 

3.2.10 Teor ácido ascórbico 

 

O teor de ácido ascórbico foi realizado por redução da solução de 

Tillmans segundo IAL (2008). 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PRÉ-TRATAMENTOS DURANTE O 

PROCESSO 

 

A Figura 5, apresenta um fluxograma do processo de secagem de fatias 

de Champignon. O pré-tratamento ou não dos Champignons a serem 

desidratados osmóticamente e secos por convecção em um secador de 

bandejas foram divididos em quatro rotas: a, b, c e d. Essas diferentes rotas 

foram analisadas para verificar o comportamento das fatias de Champignon 

quanto à perda de massa, a coloração e a reidratação em cada operação. 

 

 

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DA SECAGEM E REIDRATAÇÃO DO 
CHAMPIGNON 
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3.3.1 Lavagem 

 

Os Champignons (Agaricus bisporus) in natura foram lavados em água 

corrente, drenados e em seguida secos em papel absorvente. 

3.3.2 Fatiamento 

 

O fatiamento foi realizado em cortador manual. A espessura das fatias foi 

de aproximadamente 4 - 5 mm. A espessura foi medida com o uso de um 

paquímetro digital Supertool (modelo MK-DC-6) de 150 mm, e com resolução e 

reprodutibilidade de 0,1mm. 

 

3.3.3 Pré-tratamento ABC 

 

As fatias de Champignons (cerca de 20g) foram imersas em 

aproximadamente 200 g solução de ácido cítrico (0,1%), de bissulfito de sódio 

(0,1%) e de carbonato de cálcio (0,1%) a 20ºC por 5 min em béqueres de 250 

mL de forma alta. A seguir, as fatias foram drenadas, secas superficialmente 

com papel absorvente e pesadas em balança analítica (Resolução: 0,0001 g) 

para verificar a variação da massa após esse pré-tratamento (COSTA, 2005). 

Esta rota de operação foi realizada apenas para c e d. 

 

3.3.4 Branqueamento 

 

Os Champignons logo após o fatiamento (a) ou submetidos ao pré-

tratamento ABC (d) foram submetidos ao processo de branqueamento. Este 

tratamento foi realizado em béqueres imersos em banho térmico. As amostras 

foram imersas em água destilada a 80oC e permaneceram no banho por 5 min. 

A seguir, as fatias foram drenadas, secas superficialmente em papel 

absorvente e pesadas (adaptado de LEITÃO, EICHNE e GRALHA, 2003). 

 

3.3.5 Desidratação osmótica 

 

A desidratação osmótica (DO) foi realizado para quatro rotas: após o 

fatiamento (a), após o branqueamento (b), após o pré-tratamento ABC (c) ou 
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após o branqueamento previamente tratado com ABC (d). A DO foi realizada 

com a imersão de cerca de 20 g de fatias de Champignons em 

aproximadamente 200 g de NaCl a 10% contida em béqueres de 250 mL a 

temperatura ambiente (em torno de 20oC) por 60 min. A relação entre a massa 

de fatias e volume de solução de DO foi mantida constante (1:10). As fatias de 

Champignons para cada tempo de DO (20, 40 ou 60 min) foram lavadas com 

água destilada, drenadas, secas superficialmente com papel absorvente e 

pesadas. As operações que envolveram imersão em solução foram realizadas 

com uso de cestos de grade de alumínio para imersão completa do 

Champignon na solução contida em copo de Béquer de forma alta com 

capacidade de 250 mL. 

 

3.3.6 Secagem Convectiva 

 

Após a desidratação osmótica, cerca de 30 fatias de Champignons foram 

colocados em telas de alumínio e secas em secador convectivo do tipo 

bandejas (FABBE modelo 170) com circulação de ar de 18m³/h a 70°C. Três 

dessas fatias de foram usadas para determinar a atividade de água (aw). As 

amostras foram retiradas em intervalos de 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150 min. O 

tempo necessário para atingir a atividade de água (aw) em torno de 0,710 foi 

determinado. Este valor de aw foi usado como referência, baseado em produto 

similar (cogumelo Funghi) comercializado em Curitiba, PR, Brasil; o qual é 

consumido na forma reidratada.  

 

a. Determinação da atividade de água 

 

 A Atividade de Água (aw) foi realizada de forma direta através de um 

equipamento AquaLab CX-2, da marca Decagon Devices Inc., com 

temperatura da amostra 25,0ºC (+/-1) e resolução de 0,001 segundo Antonio 

(2002). 
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3.3.7 Reidratação 

 

Os Champignons, cerca de 3 g, com aw próxima de 0,710 a 25°C com 

umidade em torno de 20% foram reidratados em 200 mL água destilada a 

temperatura de 80°C por 30 min. A massa foi determinada gradualmente nos 

tempos 0, 10, 20 e 30 minutos para avaliar o ganho de massa em porcentagem 

durante toda a operação. 

 

3.4 OTIMIZAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

A desidratação osmótica (DO) foi realizada de acordo com a rota a e c, ou 

seja, sem pré-tratamento (controle) e após o pré-tratamento ABC, por 40 

minutos, pois estas foram determinadas como as melhores rotas visando a 

reidratação do produto e o tempo de desempenho plausível. Diferentes 

concentrações e temperaturas foram estudadas, através de um planejamento 

experimental, para se otimizar a desidratação osmótica para fatias de 

Champignon, as amostras foram retiradas em intervalos de 5 minutos para 

verificação dos parâmetros de interesse. 

 

3.4.1 Planejamento experimental 

 

 Dois planejamentos experimentais do tipo fatorial 22 completos com 

ponto central, baseado na Metodologia de Superfície de Resposta (SR), foram 

realizados (sem e com pré-tratamento ABC) para avaliar a influência dos 

parâmetros estudados. As variáveis independentes foram a temperatura (20 e 

50°C) e a concentração de NaCl (10% e 16%) na solução de desidratação. 

Esses valores de temperatura e concentração foram escolhidos com base em 

estudos feitos preliminarmente, onde foi constatado que 20°C seria a 

temperatura ambiente na cidade de Curitiba, e 50°C seria a máxima 

temperatura para que não houvesse um processo importante de cozimento do 

produto. Este planejamento consiste em quatro pontos fatoriais e três pontos 

centrais (35°C e 13%), para analisar a variância. Totalizando 7 experimentos 

para cada condição, ou seja, 7 sem pré-tratamento ABC e 7 com. A Tabela 2 

apresenta os valores codificados e reais das variáveis independentes. Os 
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fatores analisados nesse estudo são comumente estudados por outros autores 

que estudam a desidratação osmótica, como: Kotovcz (2011) e Mercali et al. 

(2010). A ordem dos ensaios foi determinada por sorteio. Os dados foram 

analisados pelo software Statistica 7.0 (Statsoft, 2000). 

 

TABELA 2 – PLANEJAMENTO FATORIAL 22 COM TRIPLICATA DO PONTO 
CENTRAL APLICADO AS FATIAS DE CHAMPIGNON (AGARICUS 
BISPORUS) COM E SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC. 

Ensaio Valores Codificados Valores reais 

Temperatura Concentração Temperatura (°C) Concentração (%) 

1 -1 -1 20 10 

2 -1 1 20 16 

3 0 0 35 13 

4 0 0 35 13 

5 0 0 35 13 

6 1 -1 50 10 

7 1 1 50 16 

FONTE: O autor (2012) 

 

 As respostas de interesse definidas para os ensaios foram perda de 

umidade (a), incorporação de sólidos (b), atividade de água (c) e variação total 

de cor (d). 

 

a. Perda de umidade (PU) 

 

                                              
           

  
                

                                      
            (2) 

 

b. Incorporação de sólidos (IS) 

 

                                          
             

  
  

                                                 
              (3) 

 

Sendo, de acordo com Azeredo (2000):  

mi = massa inicial 
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mf = massa final 

Ui = teor de umidade inicial (%) 

Uf = teor de umidade final (%) 

STi = teor de sólidos totais inicial (%) 

STf = teor de sólidos totais final (%) 

  

 O teor de umidade foi medido através de método convencional em 

estufa (25°C por 24 horas). 

 O teor de sólidos incorporado foi medido através da diferença de 

cloretos presentes na solução de desidratação osmótica, antes e depois da 

operação. A determinação de cloretos foi realizada por método de Mohr, 

através da titulação com solução de nitrato de prata 0,1M segundo IAL (2008). 

 

c. Atividade de água (aw) 

 

 A atividade de água foi medida da mesma forma como já mencionada 

anteriormente. 

 

d. Variação total de cor (∆E) 

 

A coloração dos cogumelos secos foi avaliada através da utilização de um 

espectrofotômetro de reflectância (Miniscan XE Plus, modelo 45/0-L, Hunter 

Associates Laboratory Inc., Reston, VA, USA) com sistema CIELab de três 

parâmetros (CORDOVA, 2006) com resolução 0,01. Neste sistema, um espaço 

cromático se define em coordenadas retangulares (L*, a*, b*), associado a 

outro em coordenadas cilíndricas (L*, H*, C*). 

Os parâmetros L*, a* e b* são fornecidos pelo espectrofotômetro 

(colorímetro), onde L* define a luminosidade. Se L* = 0 a coloração é preta, se 

L* = 100, a coloração é branca; a* e b* são responsáveis pela cromaticidade 

onde +a* a coloração tende ao vermelho e –a*  tende mais ao verde; +b* tende 

ao amarelo e –b* tende ao azul. Para calcular a variação total de cor, foi 

utilizada a Equação (4): 
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                                                          (4) 

Sendo: 

∆L* = variação em L* (L final – L inicial) 

∆a* = variação em a* (a final – a inicial) 

∆b* = variação em b* (b final – b inicial) 

 

3.5 OTIMIZAÇÃO DA SECAGEM 

 

Os dados da desidratação osmótica foram analisados estatisticamente, e 

após definidas as melhores condições de desidratação osmótica, visando o 

tempo necessário para a máxima perda de umidade com a menor incorporação 

de sólidos nas fatias e menor variação total de cor. Estas condições (20°C e 

10% de NaCl) foram aplicadas em fatias de Champignons juntamente com o 

melhor pré-tratamento (pré-tratamento ABC). Os ensaios foram submetidos a 

secagem em secador convectivo de bandejas a 60, 70 E 80°C. Esse secador 

possui fluxo de ar horizontal com vazão de ar média de 18 m³.h-1, onde o 

sistema de circulação de ar é por força de um exaustor e o ar é aquecido e 

reaquecido por uma resistência localizada na parte inferior do secador 

(MOURA, 2004). 

 Durante o período de secagem, foi analisadas a umidade e atividade de 

água, nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 e 300 minutos. 

Dando origem cinéticas de secagem às quais foram ajustadas pelo modelo 

exponencial apresentado pela Equação 5. A análise de cor foi realizada nos 

tempos zero e 300 minutos, para verificar a variação total de cor (∆E). 

 

                                                                                                                                  (5) 

 

3.5.1 Modelagem Matemática  

 

Quatro modelos foram propostos para descrever a secagem em função 

do tempo e da temperatura: Wang Singh (WANG E SINGH, 1978), Page 

(PAGE, 1949), aproximação por difusão (RESENDE et al., 2010) e Midilli 
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(MIDILLI et al., 2002). O modelo de Midilli, entretanto, foi utilizado de duas 

formas diferentes: Midilli 1 e Midilli 2. 

 

a) Wang e Singh  

 

                                                                                                                  (6) 

Sendo, 

                                                                                                              (7) 

                                                                                                                          (8) 

 

Onde t e T referem-se ao tempo de secagem e à temperatura de 

secagem, respectivamente, a1 e a2 e b1e b2 são os parâmetros ajustáveis do 

modelo. 

 

b) Page  

                                                                                                           (9) 

Sendo, 

                                                                                                                                   (10) 

Onde n e k1 e k2 são os parâmetros ajustáveis do modelo. 

 

c) Aproximação por difusão 

 

                                                                                   (11) 

Sendo, 

                                                                                                                  (12) 

 

Onde, a, b, k1 e k2 são os parâmetros ajustáveis do modelo. 

  

d) Midilli 1 (apenas a constante K como função da temperatura) 

                                                                                                (13) 

Sendo, 

                                                                                                                          (14) 
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Onde, n, b k1 e k2 são os parâmetros ajustáveis do modelo. O 

parâmetro a foi fixado no valor de 1 para que o modelo obtenha sempre o valor 

de RU = 1 na condição inicial (t=0) 

 

e) Midilli 2 (ambas constantes K e b como função da temperatura) 

 

                                                                                                (15) 

Sendo, 

                                                                                                                     (16) 

                                                                                                                           (17) 

 

Onde, n, b1,b2,  k1 e k2 são os parâmetros ajustáveis do modelo. O 

parâmetro a foi fixado no valor de 1 para que o modelo obtenha sempre o valor 

de RU = 1 na condição inicial (t=0) 

 

3.5.2 Ajuste dos parâmetros 

 

Os parâmetros dos diferentes modelos foram ajustados baseados na 

minimização da seguinte função objetivo: 

 

                                                
       

     
     

                                  (18) 

 

Onde Nobs é o número de observações,    
   

é a umidade 

experimental e    
     é a umidade calculada. Os parâmetros foram estimados 

utilizando o suplemento “solver” do Excel.  

 Para comparar os resultados obtidos com cada modelo, o erro médio 

absoluto foi calculado como: 

 

                                         
 

    
      

       
         

                              (19) 
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3.6 OTIMIZAÇÃO DA REIDRATAÇÃO 

 

 Após secas pela melhor condição de temperatura determinada (60°C) 

até aw próxima a 0,710. Os ensaios foram conduzidos em banho térmico com 

temperatura de 30, 40, 50, 60 e 70°C. No banho foram colocados dois 

béqueres de 250 mL contendo água destilada e em assim que o interior do 

béquer atingiu a temperatura, foram adicionadas 23 fatias de Champignon em 

cada béquer. Amostras foram retiradas nos tempos 0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 28, 

32, 36, 40, 44, 48, 50, secas superficialmente com papel absorvente e em 

seguida cerca de 3 fatias foram levadas a estufa para avaliação da umidade 

pelo método de secagem em estufa (105°C por 24horas). Após os 50 minutos 

de hidratação, uma amostra foi retirada (cerca de 2 fatias) para determinação 

do volume, onde a amostra foi pesada em seguida foi transferida para uma 

proveta graduada. O volume foi determinado pelo deslocamento da água na 

proveta e utilizado para determinar a densidade de equilíbrio da fatia reidratada 

de Champignon. 

 

3.6.2 Modelagem Matemática 

 

Para o estudo da reidratação de fatias de Champignon foi utilizado o 

modelo empírico de Peleg (1988), descrito pela Equação 5: 

  

                                             
 

      
                                             (20) 

 

Onde M(t) é a umidade em base seca em função do tempo t, M0 é a 

umidade inicial em base seca e k1 e k2 do modelo de Peleg (1988) foram 

identificados mediante ajuste da equação linearizada do modelo aos dados 

experimentais por meio de regressão linear, e é dada pela Equação 7: 

 

                                       
 

       
                                                    (21)  

 

  A qualidade do ajuste dos modelos aos dados experimentais foi avaliada 

com base no coeficiente de determinação (R²). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DA MATÉRIA-PRIMA 

 

A Tabela 3 confirma que o Champignon deste estudo também é rico em 

proteína e carboidrato, conforme descrito por Alexopoulos, Mims e Blacwell 

(1996) e Bononi et al. (1995). 

 

TABELA 3 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO CHAMPIGNON IN 
NATURA (base seca). 

Parâmetros Valores (média ± DP) 
Bononi et al. 

(1995) 

Furlani 

(2004) 

Umidade (%, b.u) 93,03 (± 0,06) 90 a 98 nd 

Matéria seca (%, b.u) 6,97 (± 0,06) Nd 8,00 

- Cinzas (%) 13,92 (± 0,006) 13,92 11,98 

- Proteínas (%) 35,87  (± 0,02) 27,80 28,45 

- Fibras (%) 19,37 (± 0,07) 6,60 20,44 

- Lipídios (%) 2,01 (± 0,01) 3,90 5,42 

- Carboidratos (%) 28,84 (± 0,03) 52,60 52,12 

Ác. ascórbico (mg%) 1,05 (± 0,07) Nd 6,30 

Sódio (mg%) 5,24 (± 0,14) Nd nd 

Fósforo (mg%) 68,80 (± 0,86) Nd 113,30 

nd = não descrito 

 

  A umidade ficou dentro da faixa descrita por Bononi et al. (1995), a 

matéria seca próxima ao descrito por Furlani (2004) e as cinzas apresentaram 

valores parecidos. O teor de proteína do Champignon em estudo foi maior. As 

fibras ficaram próximo aos relatados por Furlani (2004). O teor de lipídios foi 

menor. Furlani (2004) descreveu altos teores para ácido ascórbico e fósforo, o 

que não foi confirmado em nossa matéria prima. O teor de sódio foi 

determinado para avaliar a contribuição deste importante componente 

alimentar. 
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4.2 AVALIAÇÃO DO EFEITO DOS PRÉ-TRATAMENTOS NA VARIAÇÃO DE 

MASSA, COR, aw E APARÊNCIA DOS CHAMPIGNONS DURANTE E APÓS 

AS OPERAÇÕES 

 

4.2.1 Variação de massa após as operações de pré-tratamento ABC, 

branqueamento. 

  

A Tabela 4 revela que a massa após os pré-tratamentos, pré-tratamento 

ABC e/ou branqueamento, pode ser maior ou menor do que a inicial. 

 

TABELA 4 – VARIAÇÃO DE MASSA APÓS OS PRÉ-TRATAMENTOS 

Rotas Pré-tratamento ABC Branqueamento 

a (X-X) - - 

b (X-B) - -35,95% 

c (ABC-X) +13,17% - 

d (ABC-B) +14,04% -31,57% 

 .  

 Os Champignons que passaram por pré-tratamento ABC (rotas c e d) 

apresentaram um ganho de massa, em base úmida, de 13,17% e 14,04% 

respectivamente. Os Champignons que passaram por branqueamento (rotas b 

e d) tiveram uma perda de massa em base úmida de 35,95% e 31,57%, 

respectivamente.  

 

4.2.2 Perda de massa em diferentes tempos de desidratação osmótica 

 

 A perda de massa para diferentes tempos de desidratação osmótica 

(Figura 6) revelou que existe uma forte influência para as rotas a (sem pré-

tratamento ABC e branqueamento) e c (com pré-tratamento ABC). Quanto 

maior o tempo de DO, maior é a perda de massa das fatias de Champignon. 

Por outro lado, 40 min de desidratação osmótica foram suficientes para atingir 

valores similares ao de 60 min em ambas as rotas. 

 As rotas b (só branqueamento) e d (com pré-tratamento ABC e 

branqueamento) mostraram um comportamento quase imperceptível, pois 
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grande parte da água foi perdida durante o branqueamento. Nestas rotas, 

observa-se na Figura 6 que um tempo de 40 min apresenta o máximo 

desempenho plausível de uso. 

 

 

FIGURA 6 - PERDA DE MASSA DURANTE A DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 
SEM PRÉ-TRATAMENTO (A), APENAS BRANQUEADO (B), PRÉ-TRATADO 
COM ABC (C) E APENAS PRÉ-TRATADO COM ABC E BRANQUEADO (D) 

 

 Os valores de perda de massa, em base úmida, no final da desidratação 

osmótica estão representados na Tabela 5. 

 

TABELA 5 – PERDA DE MASSA NO FINAL DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

Rotas Desidratação Osmótica 

a (X-X) -43,35% 

b (X-B) -13,09% 

c (ABC-X) -40,86% 

d (ABC-B) -6,77% 

 

 A rota a não é precedida de pré-tratamento ABC e de branqueamento e 

sua perda de massa no final de 60 min de desidratação osmótica foi a maior 

observada, 43,35% em base úmida. Já a rota c, a qual passou por pré-

tratamento ABC, apresentou uma perda de 40,86% de massa. A rota b, 

precedida apenas de branqueamento, teve uma perda de massa de 13,09%. E 
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para a rota d, a perda foi de 6,77%. Esta grande diferença na perda de massa 

durante a desidratação osmótica pelas fatias de Champignon que foram 

branqueadas e as que não foram ocorre devido ao fato de o champignon 

branqueado perdeu grande parte da massa já no branqueamento. 

 

4.2.3 Atividade de água após secagem convectiva e tempo de secagem 

 

Os Champignons sem pré-tratamento ABC e branqueamento foram secos 

convectivamente por 150min (rota a), e os Champignons com pré-tratamento 

ABC e/ou branqueamento foram secos por 60min (rotas b, c e d) para 

atingirem aw próxima a 0,7, como mostra a Tabela 6. 

 

TABELA 6 – ATIVIDADE DE ÁGUA E TEMPO PARA ATINGIR aw DESEJADA 

Rotas aw (25°C) Tempo (min) 

a (X-X) 0,629 150 

b (X-B) 0,712 60 

c (ABC-X) 0,613 60 

d (ABC-B) 0,677 60 

 

 O valor final de atividade de água foi próximo ao do produto comercial (aw 

= 0,710); sendo de 0,629 para o Champignon seco sem pré-tratamento (rota a); 

0,712 para o branqueado (rota b); 0,613 para o pré-tratado com ABC (rota c) e 

0,677 para o Champignon seco pré-tratado com ABC e branqueado (rota d). 

 

4.2.4 Aspecto visual e coloração do produto 

 

 O aspecto visual da textura e da coloração dos Champignons, como 

mostrado na Figura 7, com pré-tratamento ABC e branqueado (rota d) mostrou 

ser mais claro e com textura menos enrugada. O branqueado (rota b) e o pré-

tratado com tratamento ABC (rota c) ficaram relativamente claros. A rota a 

(sem pré-tratamento ABC e branqueamento) produziu um Champignon muito 

escuro. 
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FIGURA 7 - CHAMPIGNON SECO SEM PRÉ-TRATAMENTO (a- XX), 
APENAS BRANQUEADO (b- X-B), PRÉ-TRATADO COM ABC (c- ABC-X) E 
APENAS PRÉ-TRATADO COM ABC E BRANQUEADO (d- ABC-B) 

 

4.2.5 Reidratação 

 

 A velocidade de reidratação das fatias de Champignon obtida pela rota a 

é maior do que a da rota c, conforme mostra a Figura 8; e ainda, ela atingiu os 

maiores valores de massa incorporada de água. As rotas b e d, ambas com 

branqueamento, apresentaram menor velocidade e capacidade de reidratação 

do que as rotas anteriores. Assim, o pré-tratamento ABC revelou 

comportamento negativo para reidratação, mas muito menos intenso que o 

efeito do branqueamento. O tempo de reidratação máxima ocorreu pouco 

acima de 10 min para as rotas b, c e d, sendo cerca de 30 min para a rota a. 

 A reidratação em 30 min dos Champignons sem pré-tratamento (rota a), 

com aw de 0,629, foi de 140,06% em relação a massa seca, mais que dobrou 

seu peso inicial. A reidratação dos produtos das rotas b, c e d  atingiram 

60,47%, 109,85% e 49,78%, respectivamente. Desta forma, o produto da rota c 

é conveniente para produção de alimentos desidratados visando a reidratação, 

pois melhorou a aparência através do pré-tratamento ABC e obteve uma boa 

reidratação. 
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FIGURA 8- GANHO DE MASSA DOS CHAMPIGNONS SECOS APÓS 
REIDRATAÇÃO PARA AMOSTRAS SEM PRÉ-TRATAMENTO (A), APENAS 
BRANQUEADO (B), APENAS PRÉ-TRATADO COM ABC (C) E PRÉ-
TRATADO COM ABC E BRANQUEADO (D) 

 

4.3 AVALIAÇÕES DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE 

DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA E DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NA 

PERDA DE UMIDADE, INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS, aw E VARIAÇÃO 

TOTAL DE COR 

 

4.3.1 Avaliação da perda de umidade e da incorporação de sólidos no 

Champignon sem e com pré-tratamento ABC 

 

A evolução de perda de umidade (PU) e de incorporação de sólidos (IS) 

na DO foi avaliada até 40 minutos de desidratação osmótica. Este foi o tempo 

estabelecido anteriormente como o de desempenho satisfatório. 
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FIGURA 9– PERDA DE UMIDADE (%) DE FATIAS DE CHAMPIGNON SEM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA, EM FUNÇÃO DO TEMPO. DADOS: 
(CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)) 

 

FIGURA10 - INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS (%) DE FATIAS DE 
CHAMPIGNON SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES 
CONDIÇÕES DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA, EM FUNÇÃO DO TEMPO. 
DADOS: (CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)) 
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FIGURA11 - PERDA DE UMIDADE (%) DE FATIAS DE CHAMPIGNON COM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA, EM FUNÇÃO DO TEMPO. DADOS: 
(CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)) 

 

 

FIGURA12 – INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS (%) DE FATIAS DE 
CHAMPIGNON COM PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES 
CONDIÇÕES DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA, EM FUNÇÃO DO TEMPO. 
DADOS: (CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)) 

 

 As curvas de perda de umidade e de incorporação de sólidos tiveram 

comportamento semelhante, tanto para as fatias não pré-tratadas com solução 
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ABC (Figura 9 e 10) como para as pré-tratadas (Figura 11 e 12). A 

incorporação de sólidos aumentou conforme o tempo de exposição das fatias 

de Champignon na solução, porém manteve-se constante a partir de 20 

minutos.  A solução com maior concentração de sal provocou um aumento na 

incorporação de cloreto de sódio em ambos os casos.  

O efeito da temperatura foi mais complexo, mas também foi similar para 

Champignon pré-tratados com ABC ou não. Para uma concentração de 10% de 

NaCl, o aumento da temperatura de 20 par 50ºC provocou um aumento na 

incorporação de sólidos nas fatias sem pré-tratamento (Figura 11). No entanto, 

esse efeito não foi observado na concentração de 16%, já que a incorporação 

manteve-se parecida em 20 e 50°C. No caso dos champignons com pré-

tratamento o aumento na temperatura preticamente não influenciou no ganho 

de sólidos. 

A perda de umidade aumentou com o aumento da temperatura e da 

concentração de NaCl, sendo que para os Champignons sem pré-tratamento 

esse aumento foi mais perceptivel para 40 min. Os Champignons que 

passaram por pré-tratamento ABC tiveram a maior perda de umidade em 

concentração de 10% e a temperatura de 50°C. Já os não pré-tratados 

obtiveram a maior perda de umidade em 16% e 50°C. Porém, nesse caso, a 

incorporação foi muito alta, o que não é interessante para esses processos, já 

que os mesmos passarão por operações posteriores, como a secagem, os 

quais aumentaram ainda mais a concentração de sólidos (ANTONIO et al., 

2006). 

 Assim, usando as condições com menor consumo de energia (20ºC) e 

menor consumo de sal (NaCl 10%), podemos salientar que: a perda de 

umidade nas condições de 50°C e 10% de NaCl foi apenas 4,65% maior do 

que a 20°C e 10% para os Champignons pré-tratados. Já para os 

Champignons sem pré-tratamento, a condição 50°C e 16% foi de 12,11% maior 

do que a 20% ou 10% de NaCl para os Champignons sem pré-tratamento. 

Logo, 20ºC e 10% são mais convenientes para o processo industrial. 

O perfil de aw durante a DO diminuiu com o tempo, como mostram as 

Figuras 13 e 14. A flutuação dos pontos experimentais podem ser atribuídos a 

diferentes espécimes que compõem cada amostra que formam um ponto do 

gráfico. 
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FIGURA 13 - ATIVIDADE DE ÁGUA DAS FATIAS DE CHAMPIGNON SEM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA EM FUNÇÃO DO TEMPO. DADOS: 
((CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)/PRÉ-
TRATAMENTO ABC) 

 

 

FIGURA 14- ATIVIDADE DE ÁGUA DAS FATIAS DE CHAMPIGNON COM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA EM FUNÇÃO DO TEMPO. DADOS: 
((CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (%)/TEMPERATURA (°C)/PRÉ-
TRATAMENTO ABC) 

 
 A concentração de NaCl na DO teve maior influência na redução da aw 
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maior foi a redução da aw. Isso ocorre devido a maior incorporação de sólidos 

pelo produto, o que não é muito interessante nesses processos, como já 

mencionado. A temperatura  teve uma pequena influência e as condições de 

tratamento 10%/50ºC e 13%/35ºC tiveram comportamento semelhante para os 

Champignons com pré-tratamento (Figura 14). Para os Champignons sem pré-

tratamento (Figura 13), foram as condições 13%/35ºC e 16%/20ºC que 

obtiveram comportamento semelhante. 

Na Tabela 7, é possível verificar que a perda de umidade (PU) ao final 

da operação de DO (40min) foi maior para os Champignons que passaram por 

pré-tratamento ABC, exceto para a desidratação a 50°C com concentração de 

16% da solução de NaCl. 

 
TABELA 7 – PERDA DE UMIDADE, INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS E 
ATIVIDADE DE ÁGUA PARA OS CHAMPIGNONS PRÉ-TRATADOS E NÃO 
PRÉ-TRATADOS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE DESIDRATAÇÃO 
OSMÓTICA. 

Variáveis 

(%,°C) 

Perda de 

umidade 

Incorporação de 

sólidos 

Atividade de 

água 

Variação de 

cor 

Sem Com Sem Com Sem Com Sem Com 

10/20 46,62 51,54 5,1 5,6 0,964 0,965 14,25 12,61 

10/50 52,26 56,18 5,8 5,8 0,942 0,945 28,05 19,75 

13/35 47,87 49,16 6,5 7,2 0,924 0,942 15,59 11,93 

16/20 51,39 52,84 8,9 8,7 0,925 0,925 15,17 12,92 

16/50 58,74 53,38 8,9 8,4 0,904 0,915 24,76 16,50 

 
 A incorporação de sólidos variou diferentemente em cada condição de 

desidratação osmótica, porém através da análise estatística (ANOVA), ao final 

da operação, não houve diferença significativa, a nível de 5% de confiança, 

para incorporação de sólidos entre as amostras que passaram por pré-

tratamento ABC e as que não passaram (Tabela 8). 
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TABELA 8 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS 
EM FATIAS SEM PRÉ-TRATAMENTO E COM 

Fonte de 

variação 

Grau de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrados 

médios 

F 

Calculado 

F Tabelado 

(5%) 

Tratamento 1 0,002817 0,002817 0,120028 7,71 

Residuo 4 0,093867 0,023467   

Total 5 0,096683 0,019337   

 

 A atividade de água manteve-se semelhante na maioria dos casos para 

as amostras pré-tratadas com ABC e não pré-tratadas. A maior diferença foi 

observada no ponto central (35°C 13% NaCl). Por outro lado, a atividade de 

água final alcançada em ambos os casos, ainda não é suficiente para que esse 

produto tenha uma vida de prateleira mais longa, necessitando de operações 

subsequentes. 

 A variação total de Cor (∆E) foi maior em todas as condições de 

desidratação para as fatias de Champignon que não passaram por pré-

tratamento ABC, mostrando a necessidade do uso do pré-tratamento ABC, que 

reduziu a variação da cor dos Champignons durante a sua desidratação 

osmótica. 

 O tempo ótimo de desidratação osmótico que foi de 40 minutos. Já que a 

partir desse tempo, as perdas de umidade foram consideradas não relevantes. 

Concomitantemente, alguns modelos matemáticos foram gerados para predizer 

os efeitos dos parâmetros da desidratação osmótica em diferentes condições 

de temperatura e concentração. 

 

4.4 OTIMIZAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

 Um planejamento 22 com triplicata no ponto central foi realizado para 

avaliar a região ótima das respostas para Champignon fatiado sem ou com pré-

tratamento ABC. Perda de umidade, incorporação de sólidos, atividade de água 

e variação total de cor foram às respostas avaliadas. 

 

 

 



48 
 

4.4.1 Ferramentas estatísticas para avaliação das respostas 

 

A avaliação estatística foi realizada considerando a possibilidade de que 

os efeitos e, eventualmente, a interação dos efeitos fossem importantes. Assim, 

a ANOVA, o gráfico de Pareto, a curva de superfície, bem como o modelo que 

descreve a curva de superfície de resposta, serão apresentados e discutidos. 

As notações usadas para as avaliações são: T para temperatura, C para 

concentração e TC para interação temperatura e concentração. 

 

a) Perda de umidade 

A análise de variância para espécimes sem pré-tratamento (Tabela 9) ou 

com pré-tratamento ABC 10 (Tabela 10) apresentou valores de p maiores que 

0,05, ou seja, todos os efeitos e da interação não são significativos ao nível de 

95%. Assim, não pode se criado um modelo para descrever esse 

comportamento. 

 

TABELA 9 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE PERDA DE UMIDADE DAS FATIAS DE CHAMPIGNON SEM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
 

Quadrados 

médios 
F Valor p 

Temperatura 42,14 1  42,14 5,55 0,14 

Concentração 31,59 1  31,59 4,16 0,17 

Interação CT 0,73 1  0,73 0,10 0,78 

Falta de ajuste 32,96 1  32,96 4,34 0,17 

Erro Puro 15,18 2  7,59   

Total 122,61 6     
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TABELA 10 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE PERDA DE UMIDADE DAS FATIAS DE CHAMPIGNON COM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor p 

Temperatura 6,72 1  6,72 3,97 0,18 

Concentração 0,56 1  0,56 0,33 0,62 

Interação CT 4,21 1  4,21 2,49 0,25 

Falta de ajuste 15,79 1  15,79 9,32 0,09 

Erro Puro 3,39 2  1,69   

Total 30,68 6     

 

b) Incorporação de Sólido  

Somente o efeito C foi significativo (p<0,05) e não houve falta de ajuste, 

conforme Tabela 11 e gráfico de Pareto na Figura 15 para os champignons sem 

pré-tratamento ABC. Uma curva nova (Figura 16) e seu respectivo modelo (8) 

foram desenvolvidos para representar esse fato. O coeficiente de determinação 

para o modelo ajustado foi de 0,9025.  

 

Tabela 11 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNON SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor p 

Temperatura 0,12 1  0,12 0,94 0,43 

Concentração 11,90 1  11,90 91,56 0,01 

Interação CT 0,12 1  0,12 0,94 0,43 

Falta de ajuste 0,78 1  0,78 6,01 0,13 

Erro Puro 0,26 2  0,13   

Total 13,19 6     

TABELA 12 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNON COM PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de Soma de Graus de  Quadrados F Valor p 
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variação quadrados liberdade médios 

Temperatura 0,002 1  0,002 0,06 0,82 

Concentração 8,12 1  8,12 203,06 0,004 

Interação CT 0,06 1  0,06 1,56 0,33 

Falta de ajuste 0,01 1  0,01 0,24 0,67 

Erro Puro 0,08 2  0,04   

Total 8,28 6     

 

O efeito C também foi significativo (p<0,05) para a incorporação de 

sólidos nas fatias de Champignon com pré-tratamento ABC, conforme Tabela 

12 e gráfico de Pareto (Figura 15). Uma curva nova (Figura 16) e seu 

respectivo modelo (9) foram desenvolvidos para representar esse fato. O 

coeficiente de determinação foi de 0,9813. 

Assim, ambos os modelos para a incorporação de sólidos são bons para 

o ajuste dos dados experimentais e permitem a interpretação direta da curva a 

esse nível de significância. Assim, o modelo seria de uma equação de reta do 

tipo IS = A + B*C. As duas curvas apresentam comportamento semelhante. 

Deste modo, quanto maior a concentração, maior o ganho de sólidos. Tonon, 

Baroni e Hubinger (2006) também verificaram que a concentração de sal da 

solução de desidratação osmótica foi a variável de maior influência para 

incorporação de sólidos. 
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(a) 

 

(b) 

FIGURA 15- GRAFICO DE PARETO PARA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA T 
E DA C NA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNONS SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (A) E COM (B).  

 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

FIGURA 16– SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA DESCREVER O 
COMPORTAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNON SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (C) E COM (D) USANDO 
APENAS A CONCENTRAÇÃO. 

 

Modelo ajustado sem pré-tratamento ABC (22) e com (23) 

IS = - 0,59 + 0,57C R² =   0,9025                                                          (22) 

        IS = - 0,98 + 0,47 C R² = 0,9813                                                           (23) 

 

c) Atividade de água  

 

Os efeitos C e T para a aw das fatias de Champignon sem pré-tratamento 

ABC foram significativos (Tabela 13, gráfico de Pareto da Figura 17) para um 

nível de significância de 95% (p<0,05). Assim, quanto maior a concentração e a 
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temperatura, menor a atividade de água do produto após essa operação. O 

coeficiente de determinação foi de R² = 0,8677. 

 
TABELA 13 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE ATIVIDADE DE ÁGUA DAS FATIAS DE CHAMPIGNON SEM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor 

p 

Temperatura 0,0005 1  0,00046 37,48 0,026 

Concentração 0,0015 1  0,00148 120,18 0,008 

Interação CT 0,0000 1  0,00000 0,02 0,900 

Falta de ajuste 0,0003 1  0,00027 22,01 0,042 

Erro Puro 0,00002 2  0,00001   

Total 0,0022 6     

 

TABELA 14 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE ATIVIDADE DE ÁGUA DAS FATIAS DE CHAMPIGNON COM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor 

p 

Temperatura 0,0002 1  0,0002 3,92 0,19 

Concentração 0,0012 1  0,0012 21,36 0,04 

Interação CT 0,00002 1  0,00002 0,44 0,58 

Falta de ajuste 0,00003 1  0,00003 0,52 0,55 

Erro Puro 0,00011 2  0,00006   

Total 0,00162 6     

 

Apenas o efeito C foi significativo (p< 0,05) para a aw das fatias de 

Champignon com pré-tratamento ABC (Tabela 14 e gráfico de Pareto da Figura 

17). O coeficiente de determinação R² foi de 0,7564. 

Uma curva nova (Figura 18) e seu respectivo modelo (11) foram 

desenvolvidos para representar esse fato. 

Através dos modelos gerados, observa-se no modelo (10) que quanto 

maior a temperatura e a concentração, menor a atividade de água, e no modelo 

(11), que quanto maior a concentração, menor a atividade de água. Quanto 
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maior a concentração da solução de desidratação osmótica, maior a 

incorporação de sólidos, aumentando a concentração de sólidos dentro do 

alimento, dessa forma, mais ligações entre as moléculas de água e o alimento 

existem e menos água fica disponível no produto (DAMODARAN, PARKIN e 

FENNEMA, 2010). Para Kotovcz (2011), tanto a concentração como a 

temperatura tiveram influência significativa. Em seu estudo, quanto maior a 

concentração e a temperatura, menor foi a atividade de água. Para Tonon, 

Baroni e Hubinger (2006), a concentração foi a variável de maior significância e 

quanto maior seu valor, menor a atividade de água. 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

FIGURA 17– GRÁFICO DE PARETO PARA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA T 
E DA C NA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNONS SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (A) E COM (B). 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

FIGURA 18– SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA DESCREVER O 
COMPORTAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNON SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (C) USANDO A 
CONCENTRAÇÃO E A TEMPERATURA E COM (d) USANDO APENAS A 
CONCENTRAÇÃO. 

Modelo ajustado sem pré-tratamento ABC (24) e com (25) 
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aw = 1,048 – 0,0007 T – 0,0064 C   R² = 0,8677                                   (24) 

aw = 1,015 – 0,0058 C   R² = 0,7564                                                     (25) 

 

d) Variação total de cor 

 

Para variação total da cor das fatias de Champignon sem pré-tratamento 

ABC, observa-se na Tabela 15, que apenas o efeito T foi significativo (p<0,05). 

 

TABELA 15 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 
MODELO DE VARIAÇÃO DE COR DAS FATIAS DE CHAMPIGNON SEM 
PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor 

p 

Temperatura 136,77 1  136,77 30,02 0,03 

Concentração 1,40 1  1,40 0,31 0,63 

Interação CT 4,43 1  4,43 0,97 0,42 

Falta de ajuste 42,30 1  42,30 9,28 0,09 

Erro Puro 9,11 2  4,55   

Total 194,02 6     

 

 TABELA 16 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA E FALTA DE AJUSTE PARA O 

MODELO DE VARIAÇÃO TOTAL DE COR DAS FATIAS DE CHAMPIGNON 

COM PRÉ-TRATAMENTO ABC 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

 Quadrados 

médios 

F Valor 

p 

Temperatura 28,73 1  28,73 159,40 0,006 

Concentração 2,16 1  2,16 11,99 0,074 

Interação CT 3,17 1  3,17 17,58 0,052 

Falta de ajuste 21,10 1  21,10 117,07 0,008 

Erro Puro 0,36 2  0,18   

Total 55,52 6     
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Para variação total da cor das fatias de Champignon com pré-tratamento 

ABC (Tabela 16), o efeito T foi significativo (p< 0,05). Uma curva nova (Figura 

20) e seu respectivo modelo (12 e 13) foram desenvolvidos para representar 

esse fato. O Gráfico Pareto que confirma a influência somente de T para os 

intervalos avaliados. 

O coeficiente de determinação para espécimes sem pré-tratamento foi 

de 0,7049 e com foi de 0,2190. 

 

Modelo ajustado sem pré-tratamento ABC (12) e com (13) 

 

∆E = 4,78 + 0,39 T    R² = 0,7049                                                         (26) 

∆E = 49,16 + 0,086 T    R² = 0,2190                                                     (27) 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

FIGURA 19- GRÁFICO DE PARETO PARA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA T 
E DA C NA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNONS SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (a) E COM (b). 
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(c) 

 

 

(d) 

FIGURA 20– SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA DESCREVER O 
COMPORTAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE SÓLIDOS DAS FATIAS DE 
CHAMPIGNON SEM PRÉ-TRATAMENTO ABC (C) USANDO A 
CONCENTRAÇÃO E A TEMPERATURA E COM (D) USANDO APENAS A 
CONCENTRAÇÃO. 

 

4.5 SECAGEM 

 

  Os resultados da umidade, em base seca, durante a secagem convectiva 

realizada imediatamente após a desidratação osmótica estão representados na 

Figura 21: 

 

 

FIGURA 21– UMIDADE EM BASE SECA DURANTE A SECAGEM 
CONVECTIVA. 
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  A velocidade de desidratação a 80°C foi levemente maior do que 60 e 

70°C (Figura 21), porém o comportamento foi semelhante, não havendo grande 

diferença na umidade (em b.s).  

  A umidade de equilíbrio foi atingida em 90 minutos para a temperatura de 

80°C, para 70°C ocorreu em 120 minutos e para 60°C em 180 minutos. 

 

 

FIGURA 22 - ATIVIDADE DE ÁGUA DURANTE O PROCESSO DE SECAGEM 

 

  A aw reduziu de forma mais rápida a 80°C, fato evidenciado nos primeiros 

100 minutos da operação. Essa diferença não foi tão grande de modo a 

justificar o uso de temperatura superior a 60ºC. Por outro lado, a 60 e 70°C 

atinge-se a aw próxima a 0,7 após 60 e 90 minutos. Para 80°C ,a aw é atingida 

no intervalo entre 45 e 60 minutos. 

  A variação total de cor aumentou com o aumento da temperatura (Tabela 

17), sendo que quanto maior, mais escuro ficou o produto (Figura 24). Desta 

forma, a temperatura mais indicada seria a 60°C, para que tenha menos gasto 

de energia e menor variação total de cor. 
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TABELA 17 – VARIAÇÃO DE COR AO FINAL DA SECAGEM CONVECTIVA 
EM DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

Temperaturas (°C) ∆E 

60 20,92 

70 26,72 

80 28,37 

 

 

 

FIGURA 23 – FATIAS DE CHAMPIGNON SECAS A 60°C (A), 70°C (B) E 80°C 
(C). 

 

4.5.1 Modelagem Matemática 

 

 A Tabela 18 ilustra os valores de erro médio absoluto (EMA) para os 

modelos de Wang e Singh, Page, Aproximação por difusão, Midilli 1 e Midilli 2. 

 

TABELA 18 – ERRO MÉDIO ABSOLUTO (EMA) PARA DIFERENTES 
MODELOS. 

Modelo EMA 

Wang e Singh 0.0540 

Page 0.0188 

Aproximação por difusão 0.0185 

Midilli 1 0,0169 

Midilli 2 0.0168 
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O Modelo de Midilli 2 foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais da secagem convectiva de Champignon pré-tratado com ABC e 

desidratado osmoticamente. Sendo que o modelo de Midilli 1 também 

apresentou um ajuste muito bom. 

Os valores dos parâmetros cinéticos N, K1, K2, B1 e B2 do modelo 

Midilli 2 estão ilustrados na Tabela 19. 

 

TABELA 19 – PARÂMETROS CINÉTICOS DO MODELO DE MIDILLI 2 

Parâmetro Valor 

N 1,2651 

K1 0,000835 

k2 -2,3128E-06 

b1 -0,08192 

b2 0,000274 

  

 A Figura 25 ilustra os dados experimentais de secagem convectiva 

juntamente com os resultados obtidos pelo modelo de Midilli 2. 

 

FIGURA 24 – AJUSTE DO MODELO DE MIDILLI 2 AOS DADOS 
EXPERIMENTAIS DE SECAGEM DE COGUMELO. 
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4.6 REIDRATAÇÃO 

 

  O comportamento da variação da umidade em base úmida foi semelhante 

para temperaturas de 30 a 70ºC. O aumento na temperatura aumentou 

levemente a velocidade de hidratação das fatias (Figura 26). 

 

 

FIGURA 25 – VARIAÇÃO DA UMIDADE (BU) DURANTE A REIDRATAÇÃO 
EM DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

 O cogumelo in natura possui umidade de 93%. O cogumelo seco 

apresentou umidade média de 25,20% ao final da secagem. No final da 

hidratação a umidade média foi de 83,76%. Desta forma, houve uma histerese 

de 24,2%. 

 

4.6.1 Ajuste dos parâmetros do Modelo empírico de Peleg 

 

  Os parâmetros k1 e k2 foram obtidos para cada temperatura (30, 40, 50, 

60 e 70°C) através do ajuste da Equação 6 aos dados experimentais como 

mostra a Figura 27: 
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                               (a)                                                            (b) 

 

                               (c)                                                            (d) 

 

(e) 

FIGURA 26 – OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO DE PELEG A 
TEMPERATURA DE 30°C (A), 40°C (B), 50°C (C), 60°C (D) E 70°C (E). 

 

  Os valores de k1 e k2, e seus respectivos coeficientes de determinação 

(R2) estão representados na Tabela 20, Os valores de R2 indicam se o ajuste 

foi bom ou não. 
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TABELA 20 – VALORES DOS PARÂMETROS K1 E K2 DO MODELO DE 
PELEG E SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO 

Temperatura (°C) K1 K2 R2 

30 1,816 5,659 0,995 

40 1,619 2,699 0,998 

50 1,499 2,065 0,998 

60 1,888 1,417 0,979 

70 1,595 1,671 0,999 

 

  Turhan, Sayar e Gunasekaran (2002) afirmam que a constante k1 do 

modelo de Peleg está relacionada com a transferência de massa. Quanto 

menor o valor de k1, maior é a absorção de água inicial. Resende e Corrêa 

(2007) afirmam que k2 está relacionada com a capacidade de absorção 

máxima que é inversamente proporcional ao k2. 

  Em geral, os valores de k1 e k2 reduziram com o aumento da temperatura. 

As exceções fora para 60ºC onde houve aumento do k1 e a 70ºC onde houve 

um aumento do k2. O coeficiente k2 sofreu maior influência da temperatura. 

Desta forma, a absorção de água inicial foi maior para a temperatura de 50°C, 

seguida pela temperatura de 70°C. A capacidade de absorção máxima ocorreu 

em 60°C, onde houve o menor valor de k2. Deste modo, 60°C seria a 

temperatura mais indicada para a reidratação de fatias de Champignon. O 

Coeficiente de Determinação foi maior para a temperatura de 70°C, mostrando 

que houve um melhor ajuste do modelo para essa temperatura. Visualmente foi 

verificado que a temperatura influenciou na cor do final.  O escurecimento do 

produto foi maior a 50ºC, sendo menor a para 60 e 70ºC (Figura 28). 

 

FIGURA 27 – FATIAS DE CHAMPIGNON REIDRATADAS A 30°C (A), 40°C 
(B), 50°C (C), 60°C (D) E 70°C (E) 
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5 CONCLUSÃO 

 

A avaliação da composição centesimal do Champignon confirmou que 

este alimento apresenta um elevado teor de proteína, carboidrato, fibras e sais 

minerais. A avaliação de vitamina C revelou sua presença, mas em 

quantidades inferiores à esperada. Do mesmo modo, o nível de concentração 

de fósforo foi relativamente pequeno, bem como ao nível esperado em relação 

ao elevado teor de cinzas observado neste produto. A umidade elevada (93%) 

também confirma a necessidade de cuidados especiais no armazenamento in 

natura ou de transformação deste cogumelo em um produto com maior vida de 

prateleira. 

A desidratação do Champignon pode ser realizada por desidratação 

osmótica e secagem convectiva, mas as características bioquímica e 

anatômica deste alimento fazem com que sejam necessários tratamentos 

prévios. Os pré-tratamentos avaliados foram imersão em solução ABC, imersão 

para branqueamento e associação deles (nesta ordem); seguidos de 

desidratação osmo-convectiva.  A avaliação da variação de massa das fatias 

de Champignon após os pré-tratamentos revelou três fenômenos. O pré-

tratamento ABC provocou incorporação de água. O branqueamento, bem como 

sua associação com pré-tratamento ABC, provocou forte desidratação das 

fatias de Champignon. A desidratação máxima do produto por DO ocorreu em 

40 min. 

O tempo de secagem convectiva (70ºC) dos Champignons para atingir 

valores de atividade de água (aw= 0,710) similares ao do produto comercial foi 

de aproximadamente 150 min para os Champignons sem pré-tratamento ABC 

e branqueamento. O tempo foi menor (60min) para as espécimes que sofreram 

algum tipo de pré-tratamento. O aspecto visual da textura e a coloração dos 

Champignons foram mais agradáveis, na ordem decrescente, para rota d (com 

pré-tratamento ABC e branqueamento), c (com pré-tratamento ABC) ou b (com 

branqueamento) e a (sem pré-tratamento). A reidratação das fatias dos 

Champignons secas pode ser realizada de modo a produzir alimentos de 

rápida hidratação; por exemplo, sopas instantâneas. O branqueamento inibiu 

fortemente a reidratação, enquanto que o pré-tratamento ABC prejudicou 

levemente essa operação. 
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 O pré-tratamento ABC (ácido cítrico a 0,1%, de bissulfito de sódio a 0,1% 

e de carbonato de cálcio a 0,1% a 20oC por 5 min, Champignon in 

natura:solução 1:10) foi a melhor rota para a consecutiva operação osmo-

convectiva (desidratação osmótica com NaCl a 10% a 20oC por 40 min, 

Champignon pré-tratado:solução 1:10 e secagem a 70ºC até aw próximo a 

0,71). Deste modo, uma boa aparência e a maior capacidade de reidratação do 

produto seco foram obtidas nestas condições de processamento. 

  A desidratação osmótica das fatias de Champignon sem ou com pré-

tratamento ABC produziram uma perda de umidade de aproximadamente 52%, 

mas também provocou a incorporação de sal de 2,3 a 8,9%. O aumento na 

concentração da solução de DO provocou um aumento na incorporação de 

sólidos e redução na aw, enquanto que a influência da temperatura apresentou 

comportamento mais complexo. 

  A otimização da desidratação osmótica das fatias de Champignon sem ou 

com pré-tratamento ABC foram feitos para alguns parâmetros. A perda de 

umidade não foi influenciada pela temperatura (T) e a concentração de sal (C). 

A incorporação de sólidos foi influenciada pela concentração da solução. A 

atividade de água para os Champignons sem pré-tratamento ABC teve 

influência da concentração da solução e da temperatura, já os sem pré-

tratamento ABC obtiveram influência significativa apenas da concentração da 

solução. A variação total de cor foi influenciada pela temperatura, sendo menor 

para os Champignons que passaram por pré-tratamento ABC. Logo, os dois 

parâmetros são importantes para o conjunto de propriedades finais desejadas 

para o produto a ser comercializado. A condição escolhida dentro dos limites 

estudados é 20ºC e 10% de concentração de sal. 

  A condição de secagem escolhida foi a 60°C. Ela apresentou menor 

variação total da cor, perde-se menos energia para o meio e teve desempenho 

parecido com a operação a 70 e 80°C, apesar de despender mais tempo para 

atingir a atividade de água desejada. O modelo de Midilli 2 foi o que melhor se 

ajustou aos dados experimentais da secagem, o qual apresentou um erro 

médio absoluto de 0,0168. 

  A temperatura recomendada de reidratação foi a 60°C, onde houve 

máxima capacidade de absorção e melhor coloração final. A maior 

incorporação inicial ocorreu em 50°C. O modelo de Peleg se ajustou melhor a 
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operação, quando foi utilizada a temperatura de 70°C. A umidade do produto 

reidratado atingiu nível de 85%, um pouco abaixo do produto in natura (93%), 

com uma histerese de 24,2%. 

 Assim, um produto com tempo de prateleira elevado pode se produzido com 

Champignon baseado em secagem osmo-convectiva, precedida por pré-

tratamento, e que pode ser adequadamente reidratado para consumo em 

nosso cotidiano. 
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6 PERPECTIVAS FUTURAS 

 

 Estudo em larga escala nas condições ótimas para validação das 

otimizações determinadas neste trabalho e adequação à escala 

industrial. 

 Desenvolvimento de produtos à partir do champignon desidratado 

pela condição ótima. 
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