
RESUMO 

A desidratação osmótica é um processo de eliminação de água que consiste em introduzir alimentos, 
nomeadamente frutas e outros vegetais, numa solução hipertónica. A eliminação de água é acompanhada 
por uma contra difusão de solutos da solução osmótica para o interior do tecido vegetal. Estes fluxos de 
massa originam uma diminuição da actividade da água do produto, aumentando o seu tempo de vida útil. A 
desidratação osmótica pode ser utilizada como um único processo de desidratação, ou como um 
prétratamento de outros processos, nomeadamente de secagem, pasteurização ou congelação.  

Os gradientes de calor e massa associados ao processo de desidratação osmótica originam modificações nas 
características químicas, físicas e estruturais do tecido vegetal, sendo o seu conhecimento e previsão muito 
importantes, na medida em que afectam não só a qualidade do produto final, mas também porque têm que 
ser considerados aquando da modelização do processo propriamente dito e no desdenho de equipamentos.  

O objectivo deste trabalho foi o estudo, caracterização e previsão das alterações físicas e estruturais 
ocorridas durante a desidratação osmótica do tecido vegetal. Para este propósito escolheu-se para “alimento 
modelo” a abóbora, já que, para além de estar facilmente disponível no mercado, tem uma estrutura e 
uniformidade celulares típicas.  

Posteriormente, estudaram-se as cinéticas de desidratação da abóbora, variando a composição química da 
solução osmótica (soluções aquosas de sacarose, de cloreto de sódio e soluções ternárias de sacarose e 
NaCl), a concentração do agente osmótico, a temperatura e o tempo de processamento. A perda de água, o 
ganho de sacarose e de NaCl relativamente ao peso inicial da amostra variaram numa gama de 0 a 80%, de 
0 a 19% e de 0 a 16%, respectivamente, dependendo das condições de processamento. Um modelo simples, 
baseado na segunda lei de Fick da difusão, foi utilizado para prever, com razoável sucesso, as alterações de 
alguns parâmetros cinéticos (perda de água, ganho de sólidos, redução de peso e teor de humidade 
normalizado) em função das condições de processamento. Os coeficientes de difusão efectiva variaram 
entre 0.29 e 4.22 x·10-9 m2/s, para a água, 0.5 e 1.3 x·10-9 m2/s, para a sacarose e 0.88 e 3.3 x·10-9 m2/s, 
para o NaCl, consoante as condições de processo utilizadas.  

Numa fase seguinte, estudaram-se algumas propriedades físicas em particular, nomeadamente propriedades 
de sorção, encolhimento/densidade/porosidade, cor, propriedades mecânicas e alterações microestruturais. 
Estes estudos foram efectuados utilizando-se soluções de sacarose. No caso concreto do estudo de 
encolhimento/densidade/porosidade utilizaram-se também soluções aquosas de NaCl e soluções aquosas de 
NaCl e sacarose.  

No que diz respeito às propriedades de sorção, obtiveram-se as isotérmicas de sorção da abóbora fresca e 
desidratada osmoticamente, tendo os dados experimentais sido ajustados com diferentes modelos 
publicados na literatura (GAB, BET, Henderson, entre outros). Quando o tecido parenquimatoso de 
abóbora foi tratado osmoticamente, a isotérmica de sorção não mudou significativamente quando 
comparada com o material não tratado. Os resultados indicam, portanto, que ambos produtos, fresco e 
tratado osmoticamente, podem ser armazenados da mesma forma.  

Para os estudos de porosidade durante a desidratação, desenvolveu-se uma nova metodologia para a medida 
do volume de partícula em materiais com humidade elevada, usando um picnómetro de gases. A 
reprodutibilidade do picnómetro de gases (0.019%), obtida com materiais secos porosos, foi excelente 
quando comparado com a de um picnómetro de hélio convencional (0.018%). Durante os estudos de 
desidratação osmótica o encolhimento, que oscila entre 0 e 73% do volume inicial, foi linearmente 
correlacionado com a perda de água e a redução de peso das amostras. A porosidade das amostras 
osmoticamente desidratadas duplicou o seu valor relativamente à das amostras frescas. Para a previsão do 
volume de partícula e a porosidade durante a desidratação utilizou-se um modelo baseado na aditividade de 
volumes dos componentes químicos do material.  

As alterações de cor durante a desidratação osmótica não foram muito marcadas, tendo-se verificado que, 
para a média de todas as condições experimentadas, a luminosidade desceu (DL* =-4.84), enquanto que os 
parâmetros a* (Da*=2.80), b* (Db*=4.25) e croma (DC*=4.72) aumentaram, após nove horas de 
tratamento. Os resultados sugerem que as mudanças de cor são principalmente devidas à concentração de 
pigmentos (pela eliminação da água) e a mudanças na estrutura interna durante a desidratação. Durante a 



desidratação, as alterações de cor, nomeadamente, dos parâmetros a*, b* e croma, foram bem 
correlacionadas com modelos do tipo “fractional conversion”; as constantes de velocidade de mudança de 
cor para cada um dos parâmetros foram de 0.39 h-1, 0.43 h-1 e 0.41 h-1 respectivamente.  

As propriedades mecânicas da abóbora desidratada osmoticamente foram estudadas através de testes de 
compressão. O material fresco mostrou valores para o módulo de elasticidade aparente, tensão de ruptura e 
deformação de ruptura num intervalo de 0.96 a 2.53 MPa, 250 a 630 kPa e 0.42 a 0.71 respectivamente. 
Após a desidratação, e para baixo teor de humidade, o tecido perdeu a firmeza (o módulo de elasticidade 
aparente decresceu drasticamente), mantendo a sua força (a tensão de ruptura mostrou apenas uma pequena 
diminuição) mas ficou mais dúctil (a deformação de ruptura aumentou). Estabeleceram-se algumas relações 
entre as propriedades texturais e a microestrutura do tecido vegetal, procedendo-se para o efeito à 
observação microscópica das amostras antes e durante os testes de compressão. A firmeza parece estar 
controlada pela pressão de turgor das células, enquanto que as propriedades de ruptura estão mais 
relacionadas com a força de adesão das fibras que compõem o tecido parenquimatoso. A relação entre as 
alterações destas propriedades mecânicas e o teor de humidade das amostras foi descrita através de modelos 
polinomiais.  

O estudo da microestrutura da abóbora fresca e osmoticamente desidratada foi efectuado através de 
observação microscópica e análise de imagem. As células de abóbora fresca mostraram valores médios de 
0.015 mm2, 0.469 mm e 0.136 mm para a área celular, o perímetro celular e o diâmetro equivalente celular, 
respectivamente, e de 1.288, 0.831 e 0.871 para a elongação celular, redondeza e compactamento, 
respectivamente. Depois de nove horas de tratamento osmótico (em soluções com 60% de sacarose, a 25 
ºC), a área celular, o diâmetro equivalente, a redondeza e o compactamento diminuíram, enquanto que a 
elongação das células aumentou e o perímetro celular se manteve constante. As primeiras alterações 
microestruturais foram observadas na zona externa das amostras em contacto com a solução osmótica, 
enquanto que as zonas internas do material só sofreram alterações nas etapas finais do processo (após seis a 
nove horas de tratamento). Estes factos estão, provavelmente, relacionados com os perfis de humidade 
desenvolvidos no material durante a desidratação. Os valores médios dos parâmetros de forma e tamanho 
celular correlacionaram-se com os parâmetros de desidratação (perda de água, redução de peso e teor de 
humidade normalizado) através de funções quadráticas.  

O trabalho efectuado permitiu concluir, que as modificações nas propriedades físicas estudadas durante a 
desidratação osmótica podem ser previstas a partir das condições de processamento utilizadas 
(concentração da solução osmótica, temperatura e tempo de processamento), usando para o efeito um 
modelo de cinéticas de desidratação e os modelos propostos para as mudanças físicas, já que estas últimas 
são funções directas das condições de processamento (mudança da cor) ou, indirectamente, função dos 
parâmetros de desidratação (perda de água, redução de peso ou teor de humidade normalizado).  

ABSTRACT 

Osmotic dehydration is a water removal process that consists of placing foods, such as pieces of fruits and 
vegetables, in a hypertonic solution. The removal of water is accompanied by the simultaneous counter 
diffusion of solutes from the osmotic solution into the vegetable tissue. Both mass fluxes lead to a decrease 
of the water activity in the product, increasing its shelf life. It can be used as a single dehydration process 
or as a pretreatment of other processes such as drying, pasteurization or freezing.  

Heat and mass transfer gradients associated to the process produce changes in the chemical, physical and 
structural characteristics of the vegetable tissue. The knowledge and prediction of these changes are very 
important because they affect the quality of the final product, process modelling and design of process 
equipment.  

The objective of this work was the study, characterization and modelling of the physical and structural 
changes of vegetable tissue during osmotic dehydration.  

For this purpose pumpkin fruits were chosen as a food model on the basis of its easy availability, 
uniformity and typical cellular structure.  



Next, the kinetic of osmotic dehydration of pumpkin fruits was studied, varying the chemical composition 
of the aqueous osmotic solution (binary sucrose solutions, binary NaCl solutions and ternary sucrose/NaCl 
solutions), the concentration of the osmotic agents, temperature and process time. Water loss, sucrose and 
NaCl gain ranged 0-80%, 0- 19% and 0-16% of the initial sample weight, respectively, depending on the 
existing experimental processing conditions. A simple model, based on Fick’s second law of diffusion, was 
used to predict the changes of some kinetic parameters (water loss, solids gain, weight reduction and 
normalized moisture content) as a function of the process conditions, with a reasonable success. Effective 
coefficients of diffusion for water, sucrose and NaCl ranged 0.29 to 4.22 x·10-9 m2/s, 0.5 to 1.3 x·10-9 
m2/s and 0.88 to 3.3 x·10-9 m2/s respectively, depending their value on the existing experimental 
processing conditions.  

After that, the study of some selected physical properties during osmotic dehydration was performed, 
namely: sorption properties, shrinkage/density/porosity, colour, mechanical properties, and microstructural 
changes. Sucrose solutions were used in all such studies, except in the case of shrinkage/density/porosity 
where binary NaCl solutions and ternary NaCl/sucrose solutions were also tested.  

Concerning sorption properties, the sorption isotherms of fresh and osmotically dehydrated pumpkin 
samples were obtained, and experimental data was satisfactorily fitted to different models found in the 
literature (GAB, BET and Henderson models among others). When pumpkin parenchyma was osmotically 
treated, the sorption isotherm was not significantly changed compared with the non treated material. The 
results indicate that both products, fresh and osmotically-treated, can be stored in the same way.  

For the study of porosity changes during dehydration, a new methodology to measure the particle volume 
of samples with high moisture content by means of a home built gas pycnometer was developed. The gas 
pycnometer reproducibility of 0.019 %, obtained with dried porous materials, was excellent when 
compared with a commercial helium pycnometer (0.018%). During the osmotic dehydration studies, 
shrinkage (ranging from 0 to 73% of the initial volume) was linearly correlated with water loss and weight 
reduction of samples. Porosity of osmotically dehydrated samples doubled the value for fresh samples. A 
model based on volume additivity of the chemical components of the material was used to predict particle 
volume and porosity of samples during dehydration.  

Colour changes during osmotic dehydration were not very accentuated, and as an average of all the tested 
conditions lightness decreased (DL* =-4.84) whereas redness (Da*=2.80), yellowness (Db*=4.25) and 
croma (DC*=4.72) increased after nine hours of treatment. The results suggested that colour changes are 
mainly due to pigment concentration (due to water removal) and changes in the internal structure during 
dehydration. Fractional conversion models showed acceptable correlations of the changes in colour during 
osmotic dehydration for a*, b* and croma; the colour change rate constants for each parameter were 0.39 h-
1, 0.43 h-1 and 0.41 h-1 respectively.  

The mechanical properties of osmodehydrated pumpkin fruits were studied by means of compression tests. 
Fresh material showed apparent elastic modulus, failure stress and failure strain ranging 0.96-2.53 MPa, 
250-630 kPa and 0.42-0.71 respectively. After dehydration and at low moisture contents, the tissue lost its 
firmness (the apparent elastic modulus decreased drastically), keeping its strength (failure stress showed 
only a slight decrease) but became more ductile (failure strain increased). Microscopic observation before 
and during the compression tests allowed establishing some relations between the textural properties and 
the microstructure of the vegetable tissue. Firmness seems to be controlled by the turgor pressure of cells, 
whereas the failure properties are more related with the strength of adhesion of the fibres composing the 
parenchymatic tissue. Polynomial models were used to relate the changes in the aforementioned 
mechanical properties with the changes in moisture content during dehydration.  

The microstructure of fresh and osmotically dehydrated pumpkin parenchymatic tissue was studied by 
microscopy observation and image analysis. Fresh pumpkin cells showed average values of 0.015 mm2, 
0.469 mm and 0.136 mm for cell area, cell perimeter and cell equivalent diameter, respectively; and 1.288, 
0.831 and 0.871 for cellular elongation, roundness and compactness, respectively. After nine hours of 
osmotic treatment (in 60% sucrose solutions at 25 ºC), cellular area, equivalent diameter, roundness and 
compactness decreased, whereas elongation of cells increased and the cellular perimeter was maintained 
constant along the process. It was observed that the first microstructural changes are located in the external 
zones of the samples in contact with the osmotic solution, whereas the inner zones of the material only 
suffer changes in the final stage of the process (six-nine hours). This is likely related with the moisture 



profiles created in the material during dehydration. Empirical quadratic functions were used to relate the 
average shape and size parameters with the dehydration parameters water loss, weight reduction and 
normalized moisture content.  

As a final conclusion, the changes in the studied physical properties during osmotic dehydration can be 
predicted from the process conditions employed (concentration of the osmotic solution, temperature and 
processing time) by means of the dehydration kinetics model and the proposed models for physical 
changes, since the latter are either a direct function of the processing conditions (colour changes) or 
indirectly, a function of dehydration parameters water loss, weight reduction or moisture content.  


