
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM DO PINHÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MATHEUS ERL VIEIRA, ALINE MASUMI KITAWARA, BIANCA NAVARRO FERNANDES,
JULIANE NAOMY OKABE
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): HÉRICK VICENTIN GUIMARÃES, LUCIANE FRANQUELIN GOMES DE SOUZA,
MARCELLO NITZ DA COSTA
ORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDREIA FERREIRA GUGIA, CARLOS AUGUSTO NAKANO, DOUGLAS DALLA
JUSTINA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, INÊS APARECIDA SANTANA, JANAINA FERNANDES
CORREIA, RODNEI RODRIGUES JUNIOR

COLABORADOR(ES): 



1. Resumo 

O pinhão (Araucaria angustifolia) apresenta grande importância na utilização como 

alimento e como objeto histórico-cultural, porém sua natureza recalcitrante, a 

dificuldade em seu descascamento e falta de estudos sobre o assunto, motivaram no 

desenvolvimento deste trabalho. Pinhões foram secos em um secador de bandejas 

com três diferentes temperaturas (60˚C, 70˚C e 80˚C) mantendo a velocidade do ar 

constante (1 m/s), durante 24 h. O período de secagem predominante em todas as 

curvas experimentais obtidas foi o de taxa decrescente.  As curvas de secagem 

experimentais foram modeladas utilizando sete equações empíricas da literatura, a 

fim de determinar os coeficientes de cada modelo. Para analisar a qualidade dos 

ajustes, foram determinados o coeficiente de determinação (R²), o quadrado médio 

dos desvios entre os níveis de umidade experimental e umidade calculada (𝜒2) e a 

raiz do erro médio quadrado (RMSE). O modelo que apresentou bom ajuste em todas 

as temperaturas estudadas foi Midilli et al., sendo que para a curva de 80 °C o melhor 

modelo ajustado foi Aghbashlo et al. 

Palavras-chave: pinhão, curvas de secagem, modelagem. 

 

2. Introdução 

Pinhões são sementes provenientes do Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), 

a qual ocorre naturalmente no Brasil, distribuindo-se pelos estados da região sul e 

aparecendo em manchas esparsas na região sul dos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e nas áreas de altitude elevada do Rio de Janeiro. Possuem em média 3 a 8 

cm de comprimento por 1 a 2,5 cm de largura e peso médio de 8,7 g. Sua forma é 

obovada-oblonga, com ápice terminando com um espinho achatado e curvo para a 

base. A amêndoa branca ou rósea-clara é rica em reservas energéticas, 

principalmente amido (54,7%), e também possui nível relativamente alto de 

aminoácidos (CARVALHO, 2002). Possui baixo índice glicêmico, baixos teores de 

lipídios e açúcares, além de ser livre de glúten, alguns compostos presentes ainda 

têm caráter funcional como os antioxidantes e amido resistente (GUIDOLIN, 2016). O 

pinhão apresenta grande importância na utilização como alimento e como objeto 

histórico-cultural, porém sua conservação pós-colheita é dificultada pela sua natureza 

recalcitrante, já que ocorre rápida perda de sua viabilidade fisiológica com a redução 

do grau de umidade (AMARANTE et al., 2007). 



Secagem é a operação por meio da qual a água ou qualquer outro líquido é removido 

de um material, sendo na maioria dos casos por meio da evaporação. Apresenta 

vantagens por aumentar a vida útil do produto, reduzindo as perdas pós-colheita, ser 

econômico em relação a outras operações, ter baixo custo de armazenagem e 

facilidade no transporte e em sua comercialização, já que o alimento seco é leve, 

compacto e suas qualidades permanecem inalteradas por longos períodos. 

Entretanto, algumas propriedades nutritivas do alimento podem ser perdidas, além de 

ocorrerem mudanças físicas que afetam a qualidade do produto desidratado 

(CELESTINO, 2010). 

Existem dois métodos básicos de secagem: natural e artificial (ou desidratação). A 

secagem natural é a simples exposição do alimento ao sol, colocados em piso 

apropriado, capaz de reter calor e fazer com que o alimento perca água por 

aquecimento do piso e superfície ligeiramente próxima ou ainda, em galpões com 

ventiladores e aspiradores. Embora este método seja econômico, já que não há 

emprego de gasto de energia para uso de equipamentos sofisticados, é um método 

lento e necessita de grandes áreas de exposição dos alimentos. Já a secagem 

artificial, é um método de desidratação de alimentos feito por meio de vapor 

superaquecido, sistema a vácuo, uso de gases inertes ou pela aplicação direta de 

calor, em que este é produzido artificialmente, e há maior controle de temperatura, 

umidade e corrente do ar. É um método relativamente rápido, não exige grandes áreas 

de secagem, porém exige capital e mão de obra especializada (MORAES, 2006). 

 

3. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é determinar curvas de secagem do pinhão em secador de 

bandeja a fim de identificar os períodos de secagem, bem como o modelo matemático 

mais apropriado aos dados experimentais. O processo de secagem busca preservar 

a semente para atender a demanda de consumo, tornando-o disponível durante todo 

o ano devido sua sazonalidade através da redução da atividade de água inibindo a 

proliferação de microrganismos.  Dessa maneira, essa operação unitária contribui 

prolongando a vida de prateleira e facilitando o descascamento do pinhão. 

 

4. Metodologia 

A matéria prima utilizada é o pinhão in natura, proveniente da Araucaria angustifolia, 

obtido aleatoriamente de um supermercado em São Paulo. Para seguir um padrão, a 



alternativa foi realizar todos os ensaios utilizando somente um lote. Este lote foi 

armazenado em uma câmara fria a uma temperatura de 6,0 ºC. 

Para determinar a umidade inicial do pinhão, utilizou-se o Analisador de Umidade 

SHIMADZU, modelo MOC63u. A balança foi programada no modo de secagem lenta 

(SLOW), com variação de massa (ΔM) no valor de 0,05 % e temperatura a 140 °C. 

Após a programação, preparou-se a amostra triturando os pinhões para o aumento da 

área de contato e, portanto, maior precisão nas medidas. Em seguida, a MOC63u 

efetuou as medidas necessárias que geram o resultado em base úmida. Seu 

funcionamento dá-se por aquecimento por halogênio. 

A secagem foi realizada em um secador de túnel tipo tray dryer instalado no Instituto 

Mauá de Tecnologia. O secador de bandejas (figura 1) foi produzido pela Armfield (ref. 

00P8 / série 7587-1). Este é composto por um corpo horizontal em aço esmaltado, de 

secção de escoamento de 150 cm2 com um compartimento para encaixe de quatro 

bandejas. As bandejas têm área de 273 cm2. 

 

Figura 1 - Secador de Bandejas 

Foram realizados diversos ensaios em diferentes temperaturas (60˚C, 70˚C e 80˚C). 

A velocidade do ar mantém-se constante a 1 m/s durante todo o processo. O software 

LabX da Mettler Toledo foi utilizado para obter as medidas da massa de pinhão na 

bandeja ao longo do tempo de secagem programado previamente. O intervalo de 

obtenção das medidas também é escolhido antes de iniciar a operação. Foi 

programado para que o software coletasse a quantidade de massa na bandeja a cada 

10 segundos de modo que as operações de secagem durassem em torno de 24 horas. 

Ao final do processo, o software gerava todos os pontos experimentais que consistiam 

da massa de material na bandeja em função do tempo. A massa foi utilizada para 

calcular a umidade reduzida para cada intervalo de tempo de operação. Desse modo 



foi possível determinar a curva de secagem (umidade reduzida em função do tempo). 

A umidade reduzida foi determinada por meio da equação: 

𝑀𝑅 =  
𝑀−𝑀𝑒

𝑀0−𝑀𝑒
                                                           (1) 

Onde M é o teor de umidade inicial e o Me é o teor de umidade de equilíbrio. 

Para efeito de simplificação do modelo, desprezou-se a umidade de equilíbrio pois a 

mesma não foi atingida em nenhum dos experimentos. 

Neste estudo, sete modelos empíricos e semi-empíricos de secagem foram utilizados 

e estão apresentados na tabela 1. A análise de regressão não linear por minimização 

do erro quadrado foi realizada para estimar os parâmetros das equações empíricas e 

semi-empíricas apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Modelos matemáticos utilizados para ajuste 

Nº Nome do Modelo Equação do Modelo Referências 

1 Henderson & Pabis 𝑀𝑅= a exp(kt)  (Henderson & Pabis, 

1961) 

2 Page 𝑀𝑅= exp(𝑘𝑡𝑛)  (Page, 1949) 

3 Page Modificado 𝑀𝑅= exp[(𝑘𝑡)𝑛]  (Overhults et al., 

1973) 

4 Midilli et al. 𝑀𝑅= a exp(-𝑘𝑡𝑛) + bt (Midilli et al., 2002) 

5 Aghbashlo et al. 𝑀𝑅=  exp(-k1t/1+k2t) (Aghbashlo et al., 

2009) 

6 Two-Term 𝑀𝑅= a exp(-k0t)+ b 

exp(k1t) 

(Henderson, 1974) 

7 Verma et al. 𝑀𝑅= a exp(-kt) + (1-a) 

exp(-gt) 

(Verma et al., 1985) 

 

Segundo Alibas (2012), o coeficiente de determinação (R²) foi o principal critério 

utilizado para selecionar o modelo que mais se ajusta aos pontos experimentais das 

curvas de secagem. Quanto mais próximo o valor de R² se aproxima da unidade, 

melhor é o ajuste. 



𝑅2 =
∑ (𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖

−𝑛
𝑖=1 �̅�𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖

)2− (𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖
−𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖

)2

∑ (𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖
−𝑛

𝑖=1 �̅�𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖
)2                                      (9) 

Onde 𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖
 é a umidade obtida experimentalmente, 𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖

 é a umidade calculada 

prevista pelo uso dos modelos e N é o número total de observações. 

A raiz do erro médio quadrático (RMSE) pode ser calculado a partir da seguinte 

equação: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √[∑ (𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖
)𝑛

𝑖=1  − ∑ (𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖
)𝑛

𝑖=1 ]
2

𝑁
                                       (10) 

Chi quadrado (𝜒2) é o quadrado médio dos desvios entre os níveis de umidade 

experimental e umidade calculada prevista pelos modelos. Quanto mais baixo são os 

seus valores, melhor será o ajuste. 

𝜒2 =
[∑ (𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖

)𝑛
𝑖=1  − ∑ (𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖

)𝑛
𝑖=1 ]

2

𝑁 − 𝑛𝑖
                                           (11) 

 

5. Desenvolvimento 

Para a realização das determinações de umidade e secagem, foram selecionados 

pinhões intactos, livre de orifícios, bolores, umidade e brotos, a fim de minimizar os 

vieses nos experimentos.  

As umidades foram determinadas no Analisador de Umidade SHIMADZU a partir de 

amostras de pinhões in natura e seco, previamente triturados para o aumento da área 

de contato e consequentemente precisão na obtenção dos dados. Para cada réplica, 

foram pesadas cerca de 5,0 g de amostra em pratos descartáveis de alumínio, e 

deixada até a variação de massa atingir 0,05%. 

A partir dos pinhões selecionados in natura foram pesados aproximadamente 400 g 

(cerca de 64 pinhões), para serem arranjados em duas bandejas de modo que não 

houvesse sobreposição e dessa forma serem colocados no secador de bandejas e 

deixado por 24 horas. As secagens foram realizadas em três diferentes temperaturas: 

60°C, 70°C e 80°C, com duas réplicas cada, totalizando seis ensaios. 

 

6. Resultados 

A umidade é um dos fatores mais importantes na composição de um alimento, sendo 

também um indicador de qualidade e de vida de prateleira. Para análise de umidade 

do pinhão foi utilizado o Analisador de Umidade SHIMADZU, várias porções de pinhão 



in natura foram medidas obtendo em média 45,7 ± 1,3% de umidade em base úmida. 

O mesmo procedimento foi realizado para os pinhões após o processo de secagem, 

obtendo os seguintes valores de umidade em base úmida: 28,4 ± 0,7, 9,0 ±0,4 e 5,2 

± 0,5%, para as temperaturas de 60 ºC, 70 ºC e 80 ºC, respectivamente. As 

temperaturas, nas faixas estudadas, influenciaram diretamente o teor de umidade do 

pinhão seco. O pinhão obtido na secagem a 70 ºC apresentou umidade 3 vezes menor 

quando comparado com o pinhão obtido na secagem a 60 ºC e, teor 73% maior que 

o obtido na secagem a 80 ºC. 

As curvas de umidade reduzida (MR) na secagem de pinhão são apresentadas na 

Figura 2. Observa-se que o período predominante nas curvas de secagem é o de 

taxas decrescentes, predominando o fenômeno de difusão, sendo o processo 

controlado pelas condições internas. 

 

 

Figura 2 - Umidade reduzida experimental em função do tempo para as temperaturas 60, 70 e 80 ºC 

Para cada temperatura, foram selecionados os três melhores dos sete modelos 

estudados, como mostra a figura 3. O critério de avaliação foi baseado nos valores 

obtidos de R², RMSE e 𝜒2, onde o primeiro deve estar mais próximo da unidade e os 

demais mais próximos de zero. 



 

                          (a)                                                 (b)                                                (c) 

Figura 3 - - Dado experimental e os três melhores modelos ajustados para as temperaturas 60, 70 e 80 ºC 

respectivamente. 

 

Os modelos que melhor se ajustaram à temperatura de 60 °C (figura 3a) foram 

Henderson & Pabis, Midilli et al. e Verma et al. Os demais modelos são inadequados 

por falta de ajuste à curva experimental. 

Na temperatura de 70ºC (figura 3b), obteve-se Midilli et. al como melhor modelo, 

seguido de Page modificado e Verma et. al. Houve um descolamento no final da linha 

nos dois últimos modelos. 

Na temperatura de 80ºC (figura 3c), o modelo de Aghbashlo et al. teve o melhor ajuste, 

seguido de Midilli et al. e Page modificado. Assim como no anterior, houve um 

descolamento no final da secagem. 

 



  60°C 70°C 80°C 

No Parâmetros R² RMSE X² Parâmetros R² RMSE X² Parâmetros R² RMSE X² 

1 
k=0,000007 

0,94684 0,02733 0,000747 
k=0,000024 

0,97124 0,03479 0,001211 
k=0,000036 

0,97711 0,0332 0,001102 
a=0,838037 a=0,807853 a=0,933539 

2 
k= 0,000010 

0,75255 0,05897 0,003478 
k=0,000032 

0,92626 0,05572 0,003105 
k=0,000349 

0,99725 0,0115 0,000132 
n=1,001945 n=1,000000 n=0,788981 

3 
k=0,000009 

0,82485 0,04961 0,002462 
k=0,000034 

0,99881 0,00709 0,00005 
k=0,000042 

0,99764 0,00011 0,010668 
n=0,917371 n=0,700681 n=0,769982 

4 

a=1,015805 

0,99911 0,00354 0,000013 

a=1,048561 

0,9996 0,00409 0,000017 

a=1,060263 

0,99884 0,00748 0,000056 
k=0,001608 k=0,001111 k=0,000820 

n=0,537486 n=0,665822 n=0,711751 

b=0 b=0 b=0,000000 

5 
k1=0,000015 

0,92172 0,03317 0,0011 
k1=0,000046 

0,99489 0,01467 0,000215 
k1=0,000055 

0,99958 0,0045 0,00002 
k2=0,000008 k2=0,000011 k2=0,000011 

6 

a=1,0000000 

0,83237 0,04854 0,002357 

a=0,984171 

0,97334 0,0335 0,001123 

a=0,869495 

0,98018 0,03089 0,000954 
b=0,774521 b=0,846710 b=0,699264 

k0=0,054255 k0=0,097574 k0=0,000033 

k1=5,1E-06 k1=2,6E-05 k1=0,10027 

7 

a=0,156327 

0,95187 0,02601 0,000677 

a=0,417906 

0,99859 0,00771 0,00006 

a=0,125825 

0,98147 0,02987 0,000892 k=0,047109 k=0,000105 k=0,030272 

g=6,7E-06 g=1,8E-05 g=3,4E-05 

 

 

 

 

 

 



7. Considerações finais 

Nas curvas de secagem obtidas foram observadas a predominância do período de 

taxa decrescente, em que a secagem é controlada pela difusão interna da umidade, 

para todas as temperaturas do ar de secagem investigadas. 

As temperaturas, nas faixas estudadas, influenciaram diretamente o teor de umidade 

do pinhão seco. O pinhão obtido na secagem a 60 ºC apresentou umidade 3 vezes 

maior quando comparado com o pinhão obtido na secagem a 70 ºC e, teor 5,5 vezes 

menor que o obtido na secagem a 80 ºC. 

O modelo de Midilli et al. é o único modelo que se ajusta para todas as temperaturas 

do ar de secagem analisadas em um período de 24 horas. O modelo de Aghbashlo et 

al. apresentou um bom ajuste apenas para a curva de secagem obtida a 80 °C. 

Testes exploratórios realizados com os pinhões secos indicaram que a secagem 

facilitou o descascamento por descolar a semente da casca e aumentar a durabilidade 

da semente devido à redução da umidade por dificultar a proliferação de 

microrganismos, porém estudos relacionados ao aumento de vida de prateleira não 

foram concluídos. 

Os dados deste trabalho poderão ser utilizados para projetos futuros, considerando 

que os ensaios de secagem foram realizados em duplicatas que comprovaram sua 

reprodutibilidade. 
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