
Resumo 

No presente trabalho foi efectuado o estudo da operação de secagem de produtos alimentares 

segundo duas linhas de orientação, cujos objectivos foram, primeiro, a caracterização experimental 

de propriedades do produto ao longo da secagem e, segundo, a modelação matemática e a 

simulação computacional da operação.  

No que respeita à primeira vertente, foram efectuados estudos experimentais com ervilhas 

submetidas a secagem por convecção com ar quente, tendo sido determinada a densidade aparente, 

a actividade da água a 25°C, o conteúdo em clorofila, a cor, e a capacidade de rehidratação. Os 

resultados obtidos para a variação da densidade aparente com o conteúdo de humidade e para a 

isotérmica de, dessorção a 25°C, sugerem não serem aquelas propriedades influenciadas pelas 

condições de secagem. Em relação às outras propriedades referidas, os resultados obtidos indicam 

que a utilização de temperaturas mais elevadas provoca uma diminuição do conteúdo em clorofila, 

uma cor mais próxima do amarelo e um menor valor final para a razão de rehidratação.  

Quanto à segunda vertente do trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático, baseado nos 

mecanismos elementares de transferência de calor e de massa, em que foi considerada a 

deformação natural do produto durante o processo. A principal característica deste modelo é a forma 

adoptada de variação da difusividade efectiva com o conteúdo de humidade, que se considerou 

associada à variação da densidade do produto durante a secagem. Importa salientar esta 

característica, que considera ser a diminuição do valor da difusividade mássica da água inversamente 

proporcional ao aumento observado na densidade aparente do sólido seco. Com o objectivo de 

validar o modelo proposto, procurou-se prever os resultados experimentais de secagem recorrendo a 

três estratégias diferentes de cálculo da difusividade da água: na primeira, foi definido um valor global 

da difusividade para cada instante de tempo, função apenas do conteúdo médio de humidade, válido 

para todo o produto e portanto independente do perfil de humidade no produto; na segunda, foram 

considerados valores locais de difusividade ao longo do produto, função de cada valor local (pontual) 

do conteúdo de humidade, considerando por isso o perfil de humidade, em cada instante de tempo; e 

na terceira, onde a difusividade efectiva foi mantida constante ao longo de secagem.  

Para a resolução das equações do modelo foi desenvolvido um algoritmo de quadratura baseado em 

polinómios ortogonais, e um algoritmo baseado no método de Crank-Nicolson. Cada um destes 

algoritmos foi capaz de reproduzir os resultados dados de soluções analíticas de problemas 

elementares de secagem, tendo depois sido também utilizados com sucesso na simulação 

computacional da secagem de ervilhas.  

Os resultados das simulações mostraram que a utilização de valores variáveis de difusividade em 

função do conteúdo de humidade, permitia obter uma melhor representação dos dados experimentais 

do que utilizando difusividade constante. Por outro lado, as diferenças observadas entre os modelos 

global e local quanto aos valores estimados da difusividade efectiva, de modo a que estes modelos 

reproduzam o melhor possível os resultados experimentais, salientam a importância da escolha do 



método escolhido para a determinação de valores de difusividade a partir de curvas de secagem. O 

algoritmo de quadratura proposto provou ser mais eficiente que o algoritmo de Crank-Nicolson, em 

situações em que o perfil de conteúdo de humidade no produto apresente variações acentuadas, 

devidos à localização dos nodos, apresentando no entanto uma eficiência comparável ao de Crank-

Nicolson em situações mais suaves de secagem.  

Abstract 

The present work was carried out to study food drying operation with two major golas, first, the 

experimental characterisation of the product's properties during drying and, second, the mathematical 

modelling and computer simulation of the operation.  

Concerning the first objective, the experimental studies involved green peas submitted to convection 

drying by warm air, and then analysed for apparent density, water activity at 25ºC, chlorophyll, 

content, colour and rehydration capacity. The results obtained for the change in apparent density vs. 

moisture content and for the desorption isotherm, suggest that these properties were not affected by 

drying conditions. The other mentioned properties, however, were affected, the results obtained 

indicating that the higher temperatures lead to a lower chlorophyll content, a colour approaching 

yellow shades and a lower rehydration ratio.  

With respect to the second objective, a mathematical model was developed, based on basic 

mechanisms of heat and mass transfer, where the natural deformation of the product during the 

process was considered. The main assumption of the model is to link the change of the effective 

diffusivity vs. moisture content, with the change of the apparent density of the materal during drying. In 

fact, this change is assumed to be inversely proportional to the change in product's apparent density 

of dry matter. The validation of the proposed model was carried out the predicting the experimental 

drying data, using three different approaches for evaluating water diffusivity: first, local values of 

diffusivity were considered for each time step, as a function of the local moisture content in the 

product, given by the corresponding moisture profile; second, a global value for the diffusivity was 

defined for each time step, as a function of the average moisture content, independently of the actual 

moisture profile inside the product; and third, the case of the constant diffusivity during the whole 

drying process.  

For the resolution of the model equations, a quadrature algorithm based on orthogonal polynomials 

and an algorithm based on Crank-Nicolson's method were developed. Each of these algorithms were 

able to reproduce both the results given by analytical solutions of basic simple drying problems, and 

data obtained for the drying of green peas.  

The simulation results show that varying diffusivity with moisture content allows a better description of 

the experimental data than taking a single constant effective diffusivity. Furthermore, differences 

between global and local models on the estimated values of effective diffusivity, in order to allow the 



better approximation possible to the experimental data, stress the importance of the method chosen 

for the determination of effective diffusivities from drying curves. Due to the specific location of the 

nodes for numerical integration, quadrature algorithm proposed here proved to be more efficient than 

the Crank-Nicolson's algorithm, when steep moisture profiles inside the product exist, being 

comparable to the Crank-Nicolson's algorithm in softer drying conditions.  


