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RESUMO 

Devido aos benefícios nutricionais da banana e sua elevada perecibilidade e desperdício, 

utilizou-se a secagem em camada de espuma para o aproveitamento do excedente da produção 

de banana. Foi empregado um planejamento fatorial completo composto de 17 ensaios, onde 

foram avaliados os efeitos do tempo, temperatura e concentração de albumina sob a umidade, 

higroscopicidade, cor e rendimento da polpa de banana em pó obtida. Posteriormente, foram 

realizados estudos quanto às características físico-químicas da banana em pó, bem como 

cinética de secagem, isotermas de adsorção, microscopia eletrônica de varredura, 

propriedades de escoamento e estabilidade do produto. Os resultados revelam que as melhores 

condições de secagem foram obtidas nas condições de 85 ºC, com 23% de albumina durante 

300 minutos. Para a caracterização, os resultados dos parâmetros estudados mostram que o 

produto apresenta características satisfatórias para alimentos em pó, como baixa umidade 

(1,05%), baixo grau de caking (3,01%), baixa higroscopicidade (9,11%) e alta solubilidade 

(76,18%). No estudo de cinética de secagem, dentre os modelos testados, o que apresentou os 

melhores ajustes foi o de Midilli, cujo parâmetro k foi maior nas amostras submetidas às 

temperaturas mais elevadas e o n foi diminuindo de acordo com o aumento da temperatura. 

Para as isotermas de adsorção, o modelo que apresentou os melhores ajustes foi o de GAB, 

cujo teor de água da monocamada (Xm) mostra que os maiores valores desse parâmetro foram 

obtidos nas menores temperaturas e nas menores concentrações de albumina, já as constantes 

C e K mostram que as isotermas de adsorção de água da polpa de banana em pó são do Tipo 

III, em razão de terem apresentado 0 < K ≤ 1 e C ≤ 2. A microscopia eletrônica de varredura 

revelou pós com forma e tamanhos irregulares, com cavidades ocas resultantes da 

incorporação de ar. Maiores concentrações de albumina favorecem melhores condições de 

fluxo da banana em pó, porém as duas concentrações testadas apresentaram um escoamento 

fácil. Já a estabilidade revelou que as duas embalagens testadas (lamina e translúcida) 

mantiveram satisfatoriamente os parâmetros testados durante os 90 dias de armazenamento. 

Desta forma, conclui-se que o método de secagem em camada de espuma usando a albumina 

como agente espumante constitui uma alternativa viável para o aproveitamento do excedente 

da produção de banana. 

 

Palavras-chave: musa spp., albumina, desidratação. 
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ABSTRACT 

 

Because of the nutritional benefits of the banana and high perishability and this fruit waste, 

used to dry foam layer for use of banana production surplus. It was used a full factorial design 

consisting of 17 trials that evaluated the effects of time, temperature and concentration of 

albumin in the moisture, hygroscopicity, color and yield of banana pulp obtained powder. 

Subsequently, studies were conducted as to the physicochemical characteristics of banana 

powder and drying kinetics, adsorption isotherms, scanning electron microscopy, flow and 

flow stability of the product. The results show that the best drying conditions were obtained 

under the conditions of 85 ° C, with 23% albumin for 300 minutes. For characterization, the 

results of the parameters show that the product has satisfactory characteristics for powdered 

foods, such as low moisture (1,05%), low grade Caking (3,01%), low hygroscopicity (9,11%) 

and high solubility (76,18%). In the drying kinetics study, among the models tested, which 

showed the best fit was Midilli whose parameter k was greater in samples subjected to the 

higher temperatures and n is decreasing with increasing temperature. For the adsorption 

isotherms, the model presented the best fit was the GAB, whose water content of the 

monolayer (Xm) shows that the highest values of this parameter were obtained at lower 

temperatures and at lower concentrations of albumin, since the constant C and K show that 

the powder banana pulp water adsorption isotherms are Type III, because they submitted 0 

<K ≤ 1 and C ≤ 2. The scanning electron microscopy revealed post with form and irregular 

sizes with hollow cavities resulting from air entrainment. Further albumin concentrations 

favor better banana powder flow conditions, but the two concentrations tested showed an easy 

disposal. Since the stability showed that the two tested packages (translucent and lamina) 

satisfactorily maintained the parameters tested during 90 days of storage. Thus, it is concluded 

that the method of drying foam layer using albumin as a foaming agent is a viable alternative 

to the use of banana production surplus. 

 

Keywords: Muse spp, albumin, dehydration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Estima-se que no mundo sejam produzidas cerca de 800 milhões de toneladas de 

frutas, em área de aproximadamente 61,4 milhões de hectares. Esses resultados são do ano de 

2012, o último dado divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO). A participação de China, Índia e Brasil foi de 227,5 milhões de toneladas, 

72,5 milhões de toneladas e 41 milhões de toneladas, respectivamente. No Brasil, as frutas 

mais ofertadas eram laranja, banana, coco, abacaxi, mamão, castanha-de-caju, caju e castanha, 

porém, laranja e banana continuaram predominantes no país (TREICHEL et al, 2016). 

O Brasil desperdiça 30% da produção nacional de frutas por ano, o que daria para 

encher 625 mil caminhões (GLOBO, 2015). 

 As frutas exercem um papel fundamental na nutrição humana, constituindo fontes 

indispensáveis de nutrientes como vitaminas, minerais e fibras. Por apresentarem um alto 

conteúdo de umidade (cerca de 80%) são altamente perecíveis e por isso, devem ser mantidas 

em refrigeração ou processadas o mais rapidamente possível após a colheita, a fim de 

diminuir as perdas (JAYARAMAN; DASGUPTA, 1992). 

A banana é uma das frutas mais populares do mundo, é consumida em todas as regiões 

do globo, é a fruta símbolo dos países tropicais. Além do sabor, são vários os atrativos 

nutricionais de estímulo ao seu consumo, é rica em vitaminas A e C, além de fibras e potássio 

(SENA, 2011). 

 Como a grande maioria dos alimentos sofre deterioração com muita facilidade, pode-

se utilizar algumas técnicas de conservação de alimentos, dentre os quais, a secagem, que é 

uma das mais utilizadas. As vantagens da secagem são várias, entre as quais melhor 

conservação do produto, redução do seu peso, com a consequente redução do custo de 

transporte e armazenamento em relação aos produtos enlatados e congelados. Com a secagem, 

ao diminuirmos a quantidade de água, estaremos não só reduzindo o peso, mas também 

criando condições desfavoráveis para o crescimento microbiano no produto. Alguns produtos, 

quando submetidos à secagem, conservam bastante intactos suas características físicas e 

nutritivas, e retornarão ao aspecto natural ou sofrerão poucas alterações quando reconstituídos 

em água. Assim, este processo representa uma forma viável de conservação de alimentos para 

consumo humano (CORNEJO; NOGUEIRA; WILBERG, 2003). 

O método de secagem em camada de espuma é utilizado para secagem de alimentos 

sensíveis ao calor. Embora tenha sido desenvolvido para promover rápida secagem de 

alimentos líquidos, tais como sucos, vem sendo muito utilizado para alimentos pastosos como 
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purês e polpas de frutas (BAG; SRIVASTAV; MISHRA, 2011). Seu processo consiste, 

basicamente, de três etapas: transformação do suco ou da polpa em espuma estável através da 

utilização de aditivos (emulsificantes, estabilizantes, espessantes e espumantes); desidratação 

do material em camada fina até massa constante e desintegração da massa seca em moinho 

para a obtenção do pó (FURTADO et al., 2010). 

A maior parte da banana produzida no Brasil é comercializada na forma in natura, 

conforme é a preferência do consumidor. Para aumentar a vida útil do fruto grande parte é 

processada na forma de doces, onde existe grande concorrência no mercado. Assim, a polpa 

de banana em pó, seria um produto novo, com praticidade de uso, maior tempo de 

conservação das características sensoriais (cor, aroma e sabor). Tal produto seria ideal para as 

indústrias de alimentos, restaurantes e lanchonetes que a utilizaria na formulação de produtos 

como misturas prontas para bolos, pães, tortas, sorvetes, iogurtes, vitaminas, dentre outras 

opções (MEDINA et al, 1985). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

 Obter polpa de banana em pó adicionada de albumina pelo método de secagem em 

camada de espuma em um secador de bandeja. 

  

2.2. Específicos 

 

 Determinar o efeito da temperatura de secagem e das diferentes concentrações do 

agente espumante sobre as características da polpa de banana em pó; 

 Avaliar os parâmetros físicos, químicos e físico-químicos do pó obtido da secagem da 

polpa de banana;  

 Analisar as características morfológicas e de escoamento da polpa de banana em pó; 

 Ajustar modelos matemáticos para descrever a cinética de secagem da polpa de banana 

em pó;  

 Estudar o comportamento higroscópico através da construção de isotermas de 

adsorção; 

 Avaliar a estabilidade da polpa de banana em pó; 

 Avaliar a influência da concentração de albumina sobre as propriedades da polpa de 

banana em pó. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1. Fruticultura brasileira 

 

Aumentar a produção de frutas e hortaliças é uma solução primária para atender a 

futura demanda global de alimentos, seja aumentando a área plantada ou a produtividade das 

culturas. Viabilizar a chegada do alimento produzido até a população, através da redução de 

perdas e desperdícios com a adoção de soluções eficientes ao longo da cadeia produtiva, 

configura uma das formas de garantir segurança alimentar e nutricional a todo o mundo. Neste 

sentido, a integração das partes componentes da cadeia produtiva passa a ser ação essencial 

para o gerenciamento das perdas, uma vez que cada parte isolada tem efeito positivo ou 

negativo sobre a outra (FAO, 2011a). 

Na última década, a produção brasileira de frutas foi ampliada em 22,49%. Os 

números oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que em 

2001 a colheita se situava em 36,699 milhões de toneladas, levando-se em conta as 20 

principais espécies acompanhadas pelo órgão governamental. Já em 2011, o resultado 

alcançado foi de 44,954 milhões de toneladas (POLL et al, 2013). 

Dados do Anuário Brasileiro de Fruticultura 2016 (TREICHEL et al, 2016) mostram 

que o Brasil é o terceiro no ranking mundial na produção de frutas, sendo o maior produtor de 

laranja do mundo, com uma produção de 16.273.634 toneladas em 2015, e com destaque para 

outras culturas como banana, melancia e abacaxi, com uma produção de 7.012.901, 2.171.288 

e 3.407.701 toneladas em 2015, respectivamente.  

 No Nordeste, o Valor Bruto de Produção (VBP) de frutas atingiu o patamar de R$ 7,9 

bilhões, para um total de R$ 25,2 bilhões correspondentes ao setor agrícola, deixando o 

segmento com 31% do valor de toda a agricultura regional em 2008, ultrapassando até a 

pecuária (com R$ 6,8 bilhões), o que pode ser considerado um marco (CASTRO NETO, 

2009). A Região Nordeste é a maior produtora brasileira de bananas, com uma produção 

estimada de 2.372.763 toneladas em 2016 (TREICHEL et al, 2016). Na Região, destacam-se 

os Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nestes Estados, a produção 

de banana acontece principalmente nos polos de fruticultura irrigada (SENA, 2011). 

 O Ceará é o 3º maior exportador brasileiro de frutas frescas, exportando US$ 102,4 

milhões em 2011 e US$ 108,2 milhões em 2012, depois de ter chegado a exportar US$ 131 

milhões em 2008, antes da crise mundial. Segundo dados do IBGE, a fruticultura é um dos 

expoentes do agronegócio cearense, em 2013 foram 545 mil hectares de frutas, com a 
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produção de 1.650 mil toneladas, gerando um VBP (Valor Bruto da Produção) de R$ 1.358 

milhões, sendo o 6º produtor nacional de frutas, o 1º produtor de caju, o 2º de coco, maracujá 

e melão, e, o 3º de mamão (ADECE, 2013). 

O Ceará também se destaca na produção de banana, em 2015 produziu 452.541 

toneladas, o que corresponde a 6,45% da produção nacional e 57,17% da produção estadual 

(TREICHEL et al, 2016), onde os municípios de Itapagé, Uruburetama, Redenção, Quixeré e 

Limoeiro do Norte são os principais produtores desta cultura no estado (ADECE, 2013). 

 

3.1.1. A banana 

  

 Com origem no Continente Asiático, a bananeira (Musa spp.) é encontrada ao redor do 

mundo, especialmente em regiões tropicais, estando presente em mais de 80 países, ocupando 

área superior a 4 milhões de hectares e produção que ultrapassa de 95 milhões de toneladas. 

Existe cerca de 180 variedades de bananas no globo terrestre, sendo que no Brasil frutificam 

cerca de 35 variedades, distribuídas em bananeiras ornamentais, industriais e comestíveis 

(FAO, 2011b).  

 A banana pode ser utilizada no estado verde e maduro. Na maturação da banana, o 

vegetal sofre diversas alterações internas, responsáveis por mudanças relacionadas à cor, 

textura, aroma e sabor. Antes da maturação, as bananas são verdes e se compõem, 

basicamente, de amido e água. Em seu processo de amadurecimento, a maioria do amido 

transforma-se em açúcar (glicose, sacarose e frutose), tornando-se mais doce (BLEINROTH, 

1972). Contém o mesmo teor de vitamina C que a maçã, além de razoáveis quantidades de 

vitamina A, B1, B2, pequenas quantidades de vitaminas D e E, e maior percentagem de 

potássio, fósforo, cálcio e ferro do que a maçã ou a laranja (EMBRAPA, 1997). 

Suas características variam principalmente de acordo com o cultivar, o estádio de 

maturação, as condições climáticas do local de cultivo e as condições de colheita e o 

manuseio pós-colheita, tendo consequências diretas sobre a conservação e qualidade dos 

frutos (CARVALHO, 1994). A Tabela 01 abaixo mostra a composição centesimal de quatro 

variedades de banana, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2011): 
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Tabela 01 – Composição centesimal de diferentes variedades de banana por 100g de parte 

comestível dos frutos. 

Variedade 
Umidade 

(%) 

Energia 

(kcal) 

Proteína 

(g) 

Carboidratos 

(g) 

Fibras 

(g) 

Cinzas 

(g) 

Cálcio 

(mg) 

Magnésio 

(mg) 

Prata 71,9 98 1,3 26,0 2,0 0,8 8 26 

Maçã 75,2 87 1,8 22,3 2,6 0,6 3 24 

Nanica 73,8 92 1,4 23,8 1,9 0,8 3 28 

Pacovan 77,7 78 1,2 20,3 2,0 0,7 5 30 
Fonte: TACO (2011). 

 

3.2. Perdas pós-colheita  

 

Em um relatório publicado em Setembro de 2013, a FAO (2013) revela que 1,3 

bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente, causando grandes perdas 

econômicas, como também um impacto significativo nos recursos naturais dos quais a 

humanidade depende para se alimentar. Ainda segundo a organização, 54% do desperdício de 

alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção, manipulação, pós-colheita e 

armazenagem. Os restantes 46% ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e 

consumo. De acordo com a FAO, quanto mais tarde um produto alimentar se perde na cadeia 

alimentar, maiores são as consequências ambientais, já que ao custo inicial da produção 

devem ser adicionados os custos ambientais incorridos durante o processamento, transporte, 

armazenamento e utilização. 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005) as perdas pós-colheita podem ser definidas como 

aquelas que ocorrem após a colheita em virtude da falta de comercialização ou do consumo do 

produto em tempo hábil; ou seja, resultante de danos à cultura, ocorridos após a sua colheita, 

acumulada desde o local da produção, somando-se aos danos ocorridos durante o transporte, 

armazenamento, processamento e /ou comercialização do produto vendável. As tecnologias 

aplicadas em pós-colheita de frutas e hortaliças buscam manter a qualidade através da 

aparência, textura, sabor, valor nutritivo, segurança alimentar e também reduzir perdas 

qualitativas e quantitativas entre a colheita e consumo. No entanto, perdas pós-colheita podem 

ocorrer em número expressivo e representam gasto de valiosos e escassos recursos utilizados 

na produção, como água e energia. 

A alta perecibilidade da banana aliada à dificuldade de armazenamento nos meses de 

safra contribui para a perda em torno de 40% da produção nacional, gerando a necessidade do 

desenvolvimento de processos para sua preservação (PORCIUNCULA, 2010). 
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Diante do desperdício de alimentos faz-se necessário a adoção de medidas para a 

prática do consumo consciente pela população em relação à alimentação. O aproveitamento 

integral de frutas e hortaliças na elaboração de novos produtos é uma alternativa tecnológica 

limpa que está ao alcance de todos, pois pode ser aplicada tanto no ambiente industrial como 

residencial. A utilização do alimento, de forma sustentável, reduz a produção de lixo 

orgânico, prolonga a vida útil do alimento, promove a segurança alimentar e beneficia a renda 

familiar (SILVA; RAMOS, 2009). 

Assim, a secagem de frutos é uma prática utilizada para o aproveitamento do 

excedente da produção que, além de agregar valor ao produto, prolonga a sua vida útil 

podendo ser armazenado e comercializado fora da época da safra (QUEIROZ, 1994). 

 

3.3. Fundamentos de Secagem  

 

Por secagem, desidratação ou dessecação, entende-se a extração deliberada e em 

condições controladas da água que os alimentos contêm (ORDONÉZ, 2005). É um processo 

combinado de transferência de calor e massa, em que boa parte da água é eliminada, 

reduzindo, consequentemente, a sua atividade de água que afeta o crescimento microbiano, 

reações enzimáticas e outras reações de origem química e física (GAVA, 2008). 

Com a secagem, ao diminuirmos a quantidade de água, estaremos não só reduzindo o 

peso, mas também criando condições desfavoráveis para o crescimento microbiano no 

produto. Alguns produtos, quando submetidos à secagem, conservam bastante intactas suas 

características físicas e nutritivas e retornam ao aspecto natural ou sofrem poucas alterações 

quando reconstituídos em água. Assim, este processo representa uma forma viável de 

conservação de alimentos para consumo humano. Os alimentos desidratados podem ser 

consumidos diretamente, como por exemplo, figos secos, banana-passa, uva-passa, ou 

reidratados, como as hortaliças utilizadas em formulações de sopas, ou pós solúveis como 

café, sucos de frutas, produtos achocolatados e leite (CORNEJO, NOGUEIRA e WILBERG, 

2003).  

De acordo com Doymaz (2007), o mecanismo de secagem por ar aquecido é 

estabelecido pela transferência de calor e massa da fruta, durante a secagem, que resulta na 

remoção da umidade, ocorre por vaporização térmica, com o auxílio de ar aquecido, que flui 

pela superfície da fruta. Essa vaporização térmica se processa numa temperatura inferior à de 

ebulição da água e depende, essencialmente, dos seguintes fatores: pressões de vapor d'água 
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na fruta e no ar de secagem; temperatura e velocidade do ar; velocidade de difusão da água na 

fruta e a espessura e a superfície exposta para secagem. O autor descreve tais fatores como:  

a) Pressão de vapor d'água – a evaporação depende do diferencial entre a pressão de vapor 

d'água existente na fruta e no ar; à medida que se aumenta essa diferença aumenta-se a taxa de 

evaporação. 

b) Temperatura - quanto maior a temperatura do ar, menor a sua umidade relativa e maior a 

quantidade de energia que o mesmo pode fornecer, melhorando, dessa forma, a condição de 

secagem. Levando-se em consideração somente este fato, seria conveniente trabalhar com 

temperaturas de secagem bem elevadas. Porém, essa temperatura está limitada pela 

temperatura máxima que a fruta pode suportar, sem sofrer transformações indesejáveis na 

aparência e nas suas qualidades organolépticas e nutricionais. 

c) Velocidade de difusão da água no produto - de modo geral, os materiais apresentam duas 

ou mais fases distintas de secagem: uma que ocorre a uma taxa de evaporação constante, 

quando a água livre evapora da superfície do material e, nas demais, a taxa de evaporação é 

decrescente e a secagem é controlada pelo mecanismo de difusão. 

d) Velocidade do ar – a taxa de evaporação é diretamente proporcional à velocidade do ar de 

secagem, principalmente na fase inicial. Entretanto, ela não deve ultrapassar 3 m.s 
-1

, pois 

exigiria a utilização de ventiladores de maior potência, com maiores custos de investimento e 

operacional, o que não é compensado pela redução proporcional de tempo de secagem. Isso 

porque, na maior parte do ciclo de secagem, a taxa de evaporação não depende da velocidade 

do ar e está limitada pela velocidade de difusão de água do interior para superfície da fruta. 

e) Espessura e superfície disponível – quanto maior a superfície exposta, menor a espessura, 

isso faz com que haja maior quantidade de água em contato com o ar quente para a 

evaporação e uma maior facilidade na difusão da umidade interna do produto. 

 Existem diversos tipos de secadores usados normalmente e uma série de outros, 

patenteados, mas que não apresentam importância prática muito grande. A escolha de um 

determinado tipo de secador é ditada pela natureza do produto que vai ser desidratado, pela 

forma que se deseja dar ao produto processado, pelo fator econômico e pelas condições de 

operação (GAVA, 2008). 

  

3.3.1. Secagem em camada de espuma 

 

A secagem em camada de espuma consiste em um processo de conservação através do 

qual o material líquido ou pastoso é transformado em uma espuma (Figura 01) estável por 
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meio de batedura e incorporação de ar ou outro gás, usando um agente 

espumante/estabilizante (albumina, superliga, emustab, etc) que é submetida à secagem com 

ar aquecido, até o ponto em que impeça o crescimento de microrganismos, reações químicas 

e/ou enzimáticas. É um método relativamente simples e barato, que se vale da utilização de 

agentes espumantes que tem a finalidade de manter a espuma estável durante o processo. 

Dentre as vantagens deste método, destacam-se as menores temperaturas de desidratação e o 

menor tempo de secagem devido à maior área superficial exposta ao ar, o que aumenta a 

velocidade de remoção de água. Com isso, obtém-se um produto final poroso e de fácil 

reidratação (KARIM; CHEEWAI, 1999 apud MELLO et al, 2013). 

As espumas devem manter a estrutura aberta durante a secagem, mas sem que ocorra a 

sua quebra, o que poderia ocasionar em um aumento do tempo de secagem e um produto com 

qualidade prejudicada (FERNANDES et al, 2014). 

A albumina em pó é um alimento hiperprotéico, à base exclusivamente de proteínas de 

alto valor biológico, geralmente, derivada de ovos. Devido à sua alta digestibilidade e por 

conter todos os aminoácidos essenciais nas quantidades e proporções ideais, a albumina é 

reconhecida como a mais rica proteína animal. Na indústria de alimentos, é empregada como 

aditivo emulsificante e espumante (WEIJERS, 2002). 

 

Figura 01 – Estrutura de uma espuma composta pela borda, filme fino e bolha de gás. 

 

Fonte: Wilde & Clarke (1996). 

 

Segundo Apenburg (1971), o produto obtido pelo método de secagem em camada de 

espuma tem qualidade comparável ao obtido pela secagem a vácuo, além disso, o processo 

pode ser realizado em equipamentos simples, como secadores de bandeja. 
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3.3.2. Secador de bandeja 

 

Em um secador de bandeja (Figura 02) o alimento sólido ou pastoso é espalhado 

uniformemente sobre uma bandeja com o fundo tipo tela (de metal ou plástico) a uma 

espessura de 10 mm a 100 mm. A circulação do ar é feito por um ventilador atrás das 

resistências elétricas usadas para o aquecimento do ar de entrada. O controle da temperatura é 

feito por um termostato. Após a secagem, o secador é aberto e as bandejas descarregadas 

(CELESTINO, 2010). Tais secadores consistem em uma câmara provida de telas baixas ou 

bandejas perfuradas por onde o ar quente é soprado a 0,5 a 5 m s
-1

 através de um sistema de 

dutos e chicanas para promover uma distância de ar uniforme sobre e/ou através de cada 

bandeja. Aquecedores adicionais podem ser colocados acima ou ao lado das bandejas para 

aumentar a taxa de secagem. Os secadores de bandeja são utilizados para pequenas escalas de 

produção (1 a 20 t dia
-1

) ou para trabalhos em escala-piloto. Possuem custos de capital inicial 

e de manutenção baixos e são flexíveis para operar com diferentes alimentos. No entanto, 

possuem um controle relativamente ruim e produzem produtos com uma qualidade variável, 

já que o alimento colocado em bandejas próximas da fonte de calor seca mais rapidamente. 

Um mecanismo semi-contínuo, de baixo custo, que resolve esse problema pela substituição 

periódica da bandeja mais baixa na pilha, foi desenvolvido pelo Intermediate Technology 

Development Group (FELLOWS, 2006). 

Somente determinados alimentos podem ser desidratados desta maneira, pois é preciso 

que quando uma camada seja distribuída sobre a bandeja o ar quente consiga atravessá-la. 

Produtos como cebola fatiada, cenoura em cubos ou em forma de raspas, batata em cubos, 

maçã em cubinhos, polpa de frutas, entre muitos outros alimentos desidratam rapidamente por 

este processo, devido ao contato mais íntimo do ar quente com o produto. Na desidratação, 

principalmente de frutas inteiras ou em pedaços maiores, onde a distribuição do produto sobre 

a bandeja é feita em uma única camada, o sentido de movimentação do ar adotado é sobre as 

bandejas ou paralelo a elas. Bananas inteiras, ameixas, abacaxi em pedaços ou rodelas, manga 

em fatias, entre outros são tradicionalmente desidratados nesse sistema. Sendo assim, o tempo 

de secagem é mais longo e a velocidade do ar empregada deve ser maior. Os secadores de 

cabine com bandejas fixas são muito utilizados para a desidratação de frutas e hortaliças, em 

pequena escala, pois possibilitam maior flexibilidade na operação conforme maior ou menor 

disponibilidade das diferentes matérias-primas (MELONI, 2003). 
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Figura 02 – Secador de bandeja AISI 304 da Metalúrgica Lisboa, usado no Laboratório de 

Controle de Qualidade de alimentos e Secagem da Universidade Federal do Ceará. 

 

Fonte: Metalúrgica Lisboa (adaptado). 

 

3.4. A água nos alimentos 

 

A água é, provavelmente, o fator individual que mais influi na alteração dos alimentos. 

Por outro lado, está perfeitamente demostrado que alimentos com mesmo conteúdo de água 

alteram-se de forma distinta, do que se deduz claramente que a quantidade de água por si só 

não é indício fiel da deterioração dos alimentos. Como consequência deste fato, surgiu o 

conceito de atividade de água (aw), que foi muito valorizado em estudos sobre alterações de 

alimentos, por estar diretamente relacionado com o crescimento e a atividade metabólica dos 

microrganismos e com reações hidrolíticas (ORDONEZ, 2005).  

A atividade de água, é um conceito termodinâmico definido como a relação entre a 

pressão parcial de vapor da água contida no alimento (P) e a pressão de vapor da água pura 

(P0), a uma certa temperatura (AZEREDO, 2004). 

 

                                                                       𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃𝑜
                                                                     [𝐸𝑞. 01] 

Esse parâmetro mede a água que se encontra disponível (água livre) no alimento. A 

presença de solutos, íons e colóides hidrofílicos pode tornar a molécula de água indisponível. 

À medida que a aw diminui, os solutos e íons fixam a água do meio e os colóides hidrófilos 

estabelecem pontes de hidrogênio com ela, restando no final menos água disponível para os 

microrganismos (GAVA, 2008). 
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A atividade de água é um dos fatores mais importantes para a indústria de alimentos, 

pois quantifica a água disponível para o crescimento de microrganismos e as reações que 

podem alterar os alimentos, o que possibilita a previsão da estabilidade. A atividade de água 

pode ser determinada por um medidor de atividade de água, e seu valor varia numericamente 

de 0 a 1 (CELESTINO, 2010). 

Diferentes microrganismos têm diferentes graus de tolerância a baixas atividades de 

água. Apesar de o nível de atividade de água para inibir efetivamente a atividade dos 

microrganismos ser afetado por vários outros fatores (natureza dos solutos, pH, presença de 

conservadores químicos, natureza da flora microbiana), aceita-se como regra geral que o 

crescimento de bactérias é inibido a valores de aw inferiores a 0,90; há exceções a essa regra, 

como por exemplo, as bactérias halofílicas, que podem crescer a aw de até 0,76 e 

Staphylococcus aureus, que, sob condições aeróbias, pode chegar a crescer a 0,86 (TAOUKIS 

et al., 1988 apud AZEREDO, 2004). 

 

3.4.1 Isotermas de sorção 

 

As isotermas de sorção da água são curvas de equilíbrio entre a quantidade de água de 

um alimento com sua atividade de água, o que é o mesmo, em função da umidade relativa da 

atmosfera que circunda o alimento, uma vez alcançado o equilíbrio e uma temperatura 

constante (ORDONEZ, 2005). 

Geralmente, para um mesmo alimento, uma isoterma de adsorção apresenta valores 

inferiores aos da isoterma de dessorção, fenômeno conhecido como histerese (LABUZA et 

al., 1970 apud AZEREDO, 2004). O Gráfico 01 apresenta uma isoterma de água com suas 

zonas, demonstrando a relação entre teor de umidade e atividade de água. 

A zona I representa a água presente na monocamada, que além de estar relacionada 

com o conteúdo de umidade responsável pelo início de uma série de reações químicas de 

deterioração, indica o ponto de maior gasto energético em um processo de secagem. A zona II 

representa a umidade retida nas diversas camadas, nas quais se encontram dissolvidos 

diversos solutos. A zona III constitui a água livre retida na estrutura capilar do material. Esta 

água encontra-se fracamente retida e é eliminada facilmente por secagem, sendo congelada 

também com facilidade (DIAS, 2013). 
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Gráfico 01 - Zonas da isoterma de adsorção e dessorção de água.  

 

Fonte: Dias (2013). 

 

Ordonez (2005) ao explicar o fenômeno de histerese, descreve que durante a 

dessorção, o alimento desprende a água que estava mais ou menos ligada, isto é, a água que 

não estava totalmente livre. Contudo, na adsorção, a água captada não tem ou tem menos 

pontos aos quais se unir devido às interações dos constituintes não aquosos durante a 

dessorção, e, por isso, ela se encontra mais livre. Com a mesma quantidade de água, há mais 

água livre na adsorção, ou o que dá no mesmo, a atividade de água é maior da adsorção. O 

alimento retém água dentro dos capilares; durante a adsorção, a água captada tem mais 

dificuldade para entrar, já que a pressão de vapor de água de que se necessita para penetrar 

nos capilares é maior do que para sair; por isso, com a mesma quantidade de umidade há mais 

quantidade de água fora dos capilares, na adsorção e dentro deles na dessorção. Além disso, 

durante a dessorção, os capilares podem se obstruir e diminuir o diâmetro interior. Também 

influi a viscosidade do produto, que maior na adsorção do que na dessorção, devido à menor 

quantidade de água. 

O conhecimento das isotermas de sorção é imprescindível para determinar o teor de 

água final necessário para estabilizar o produto alimentício. É importante lembrar que cada 

produto alimentício tem sua isoterma de sorção própria, devido a diferentes interações entre a 

água e os outros componentes dos alimentos (carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, 

etc) com diferentes conteúdos de umidade (MELO FILHO; VASCONCELOS, 2011). 
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Com os dados experimentais de umidade de equilíbrio e atividade de água, parâmetros 

de equações (modelos) podem ser estimados por regressão não linear e os resultados 

experimentais comparados com os fornecidos pelo modelo (valores estimados). Um modelo 

bem ajustado permite que o valor da umidade de equilíbrio seja previsto com confiabilidade 

para determinado valor de umidade relativa e temperatura do ar. O ajuste entre os pontos 

experimentais e os fornecidos pelo modelo é avaliado por critérios estatísticos que 

estabelecem os desvios entre esses pontos (CELESTINO, 2010).  

 

3.5. Curvas de secagem 

 

Quando um alimento é desidratado, ele não perde água a uma velocidade constante ao 

longo do processo. Com o progresso da secagem, sob condições fixas, a taxa de remoção de 

água diminui (MELONI, 2003). Isto pode ser observado no Gráfico 02 que demonstra a 

relação do tempo com a umidade do produto: 

 

Gráfico 02 – Curva de secagem de um alimento com suas respectivas zonas. 

 

Fonte: Celestino (2010). 

 

A fase A-B é chamada de período de estabilização, no qual as condições da superfície 

do sólido equilibram-se com as do ar de secagem. Em geral, esta fase constitui a proporção 

desprezível do ciclo total de secagem (ORDOÑEZ, 2005). 

Na fase B-C o vapor de água evapora da superfície do alimento na mesma taxa em que 

a água se movimenta no interior do alimento. A superfície do sólido permanece úmida e numa 

temperatura próxima à de bulbo úmido do ar de secagem. Este estágio é conhecido como o 
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período de taxa de secagem constante e continua até atingir o ponto de umidade crítica 

(FELLOWS, 2008).  

A fase C-D é chamada de período de taxa de secagem decrescente. Apresenta-se 

quando a velocidade de movimento da água do interior do alimento para a superfície reduz, e, 

portanto, a pressão parcial de vapor de água nessa superfície diminui progressivamente, e ela 

começa a secar. A velocidade de secagem nesse período é limitada principalmente pela 

velocidade de movimento da umidade (da água liquida e do vapor de água) dentro do sólido, 

reduzindo-se os efeitos dos fatores externos, em especial da velocidade do ar. Nesta etapa, a 

água está ligada à estrutura do alimento, e seu deslocamento através da camada desidratada é 

muito lento. Portanto, para que a velocidade de secagem seja significativa, é necessário 

aumentar a temperatura do produto, para proporcionar o calor de dessorção suficiente e elevar 

a pressão de vapor de água do alimento (ORDOÑEZ, 2005). 

Como exemplo, pode ser citado um alimento cortado na forma de cubo, que no 

decorrer da secagem perderá umidade por suas superfícies e desenvolverá, gradualmente, uma 

espessa camada seca na superfície, e com o restante da umidade aprisionada no centro. Do 

centro para a superfície, um gradiente de umidade será estabelecido. Em consequência disso, 

a camada externa seca formará uma barreira isolante contra a transferência de calor para o 

interior do pedaço. Além de ter a transferência de calor diminuída, a água restante no centro 

do alimento tem uma distância maior a percorrer até chegar à superfície do que a umidade 

superficial tinha no início da secagem. À medida que o alimento seca e atinge a umidade de 

equilíbrio, não se tem mais secagem e a velocidade cai a zero (MELONI, 2003). 

Vários estudos sobre curvas de secagem têm sido realizados devido à sua influência na 

qualidade do produto desidratado. O conteúdo de umidade de determinado sólido pode ser 

expresso em termos de massa total, base úmida ou massa seca. Ao entrar em contato com o ar 

quente, ocorre transferência de calor do ar para o produto, devido ao gradiente de temperatura 

existente entre ambos. Simultaneamente, a diferença da pressão parcial do vapor de água 

existente entre o ar de secagem e a superfície do produto determina a transferência de massa 

do produto para o ar em forma de vapor de água (NOGUEIRA, 1991). 

Segundo Celestino (2010), para a obtenção dessa curva, amostras do alimento são 

retiradas de tempos em tempos e a umidade determinada pela base úmida ou pela base seca. 

Vale observar que as amostras retiradas do processo de secagem estarão quentes e deverão ser 

resfriadas em dessecadores até uma temperatura próxima da ambiente para a determinação do 

peso inicial e, imediatamente depois, colocadas em estufa a 105ºC até peso constante (peso 

final). 
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3.6. Parâmetros de qualidade de alimentos em pó 

 

 A qualidade dos alimentos em pó depende em parte das mudanças que ocorrem 

durante o processamento e armazenagem. Algumas destas mudanças envolvem modificações 

na estrutura física. Estas modificações afetam a textura, a reidratação e a aparência. Outras 

mudanças são também devido a reações químicas. No alimento desidratado, a atividade 

enzimática residual, a atividade microbiana e a reidratação são parâmetros de grande 

importância. Elevadas temperaturas da água aumentam a razão de absorção, reduzindo o 

tempo total necessário para ocorrer a reidratação, o que pode, entretanto, afetar negativamente 

a palatabilidade do produto. (MELONI, 2003). Durante o processo de secagem um grande 

número de mudanças químicas ocorre juntamente com as mudanças físicas. Isso afeta a 

qualidade do produto desidratado em termos de valor nutricional, cor, flavor (sabor e aroma), 

textura, entre outros (LABUZA, 1984). 

 

3.6.1. Reidratação 

 

A água que é removida de um alimento durante a desidratação não pode ser recolocada 

da mesma forma quando o alimento é reidratado. As perdas na pressão osmótica celular, 

mudanças da permeabilidade da membrana, migração de solutos, cristalização de 

polissacarídeos e coagulação de proteínas celulares contribuem para as mudanças da textura e 

perda de voláteis, ambas irreversíveis. Os alimentos que são desidratados em condições 

ótimas sofrem menos danos e reidratam-se mais rapidamente e de uma forma mais completa 

do que os desidratados mais precariamente (FELLOWS, 2006).  

A razão de reidratação pode ser definida como sendo a razão do peso do alimento 

reidratado pelo seu peso seco. As condições de reidratação dos diferentes tipos de alimentos 

devem ser estabelecidas, uma vez que diversos fatores influenciam na quantidade de água 

absorvida, bem como nas propriedades sensoriais do produto. São vários os fatores que 

podem afetar a qualidade dos alimentos desidratados durante a reidratação. Podem-se citar o 

período de tempo de imersão, a temperatura da água, e a razão entre a quantidade de água 

utilizada e a de produto. Pequenas quantidades de água diminuem a razão de absorção, em 

consequência da menor área superficial de contato, e o excesso aumenta as perdas de 

nutrientes solúveis. Elevadas temperaturas da água aumentam a razão de absorção, reduzindo 
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o tempo total necessário para ocorrer a reidratação, o que pode, entretanto, afetar 

negativamente a palatabilidade do produto. Além destes fatores, verifica-se que a razão de 

absorção de água durante a reconstituição de alimentos desidratados é afetada, também, pelo 

tamanho e pela formadas partículas, bem como pelas trocas físico-químicas que ocorrem 

durante o processo de desidratação e a estocagem do produto (MELONI, 2003). 

 

3.6.2. Cor e flavor 

 

 A secagem altera as características da superfície do alimento e, portanto, sua cor e 

reflectância. Pigmentos, como carotenoides e clorofila, sofrem modificações químicas por 

causa do calor. Quanto mais alta a temperatura, maiores as perdas desses pigmentos. Os 

carotenoides são responsáveis pelas colorações amarela, alaranjada e vermelha dos vegetais, 

sendo importantes compostos funcionais no combate aos radicais livres, além de alguns deles 

apresentarem atividade de provitamina A (β-caroteno, α-caroteno e β-criptoxantina). A 

atuação enzimática também provoca perdas do pigmento clorofila, convertendo-a em 

feofitina. A manutenção da coloração pode ser conseguida com a alteração do pH para básico 

por meio da imersão do vegetal em uma solução de bicarbonato de sódio por 1 minuto 

(CELESTINO, 2010). 

Em frutas e hortaliças, as alterações químicas dos pigmentos carotenóides e da 

clorofila são causadas pelo calor e pela oxidação durante a secagem, e a atividade residual da 

enzima polifenoloxidase causa o escurecimento durante a estocagem. Isso pode ser evitado 

pelo branqueamento ou tratamento das frutas com ácido ascórbico ou dióxido de enxofre 

(FELLOWS, 2006). 

Os compostos que fornecem aroma e sabor ao vegetal são principalmente ésteres, 

aldeídos e cetonas. Em frutas, concomitantemente ao aroma, no amadurecimento, há a 

produção de açúcares e a diminuição da acidez. O sabor desejado de uma determinada fruta 

exige um balanço adequado de açúcar e ácido. Esse balanço é um padrão de identidade e 

qualidade da fruta. Os açúcares encontrados nas frutas são os não redutores (sacarose) e os 

redutores (glicose e frutose). Os ácidos mais comuns são: cítrico, tartárico e málico 

(CELESTINO, 2010). 

O sabor e o aroma são afetados durante o processo de secagem porque o calor que 

vaporiza a água também ocasiona a perda de componentes voláteis do alimento. A intensidade 

da perda depende da temperatura e do teor de umidade do alimento e da pressão de vapor e 

solubilidade no vapor de água dos voláteis. Os compostos voláteis que possuem volatilidade e 
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difunsibilidade relativamente altas são perdidos nos estágios iniciais de secagem (FELLOWS, 

2006). 

 

3.6.3. Valor Nutricional 

 

 As mudanças nutricionais são muito variáveis pela diversidade de processos. Os 

nutrientes, principalmente as vitaminas, não só são afetadas pelo aquecimento e oxidação do 

processo de secagem em si, mas também no preparo do alimento e condições de estocagem 

(GAVA, 2008). 

Poucas diferenças são observadas nos teores de carboidratos, proteínas, fibras e cinzas, 

quando a variação no conteúdo de umidade é levada em consideração (MELONI, 2003). 

As vitaminas hidrossolúveis podem sofrer perdas consideráveis por lixiviação durante 

o processamento. Além disso, podem ser ainda degradadas quimicamente durante o 

processamento e a estocagem. No que se refere à estabilidade de vitaminas hidrossolúveis, o 

ácido ascórbico (vitamina C) tem sido o mais estudado, devido em grande parte à sua 

importância na dieta humana. Além disso, é considerada a vitamina mais degradável 

quimicamente; de forma geral, considera-se que, se o ácido ascórbico for retido no alimento, 

os demais nutrientes também serão. Assim, sua retenção é considerada um índice de 

manutenção da qualidade nutricional durante o processamento e a estocagem de alimentos 

(FENNEMA, 1977). 

 A vitamina C oxida rapidamente em solução aquosa por processos enzimáticos e não-

enzimáticos, especialmente quando exposta ao ar, calor e à luz. A reação é acelerada por íons 

metálicos (Cu
2+

 e Fe
3+

), e em meio de baixa umidade a destruição é função da atividade da 

água (ARAÚJO, 2008). 

 Como o consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, quanto à qualidade 

nutricional dos alimentos, é necessário que os nutrientes tenham o mínimo de alterações 

possíveis, para evitar a rejeição do produto. 

 

3.7. Uso de antioxidantes no pré-tratamento de frutas submetidas à secagem 

 

Durante o processamento de frutas e vegetais, ocorrem diversos tipos de reações 

oxidativas, nas quais elétrons são removidos de átomos/moléculas com formação de formas 

oxidadas. Essas reações provocam o escurecimento, a perda ou alterações do flavor e do odor, 
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alterações da textura e perda do valor nutritivo pela destruição de vitaminas e ácidos graxos 

essenciais (ARAÙJO, 2008). 

Nos vegetais, ocorre o escurecimento por causa da presença da enzima 

polifenoloxidase (PPO), que é ativada com a exposição das partes internas do vegetal ao 

oxigênio, por causa do fatiamento. As temperaturas utilizadas nos processo de secagem 

aceleram essa reação enzimática que causa escurecimento. Perdas nutricionais e modificações 

sensoriais (cor, sabor, aroma e textura) indesejáveis são as consequências desse processo. O 

escurecimento enzimático é um fator de deterioração predominante, pois as frutas não são 

normalmente pasteurizadas ou branqueadas, são desidratadas com atividades de água entre 0,5 

e 0,6, e as temperaturas de secagem não são suficientes para inativar as enzimas. O pH ótimo 

de atuação das enzimas polifenoloxidases encontra-se na faixa entre 6 e 7, sendo a enzima 

inativada em pH 4,0 ou abaixo. Recomenda-se a adição de ácido cítrico para abaixamento do 

pH em duas ou mais unidades abaixo do pH ótimo. Compostos de enxofre (sulfito, bissulfito e 

metabisulfito de sódio) têm sido usados para evitar as reações de escurecimento, mas devem 

ser utilizados em baixa concentração para evitar o aparecimento de sabor estranho ao alimento 

(CELESTINO, 2010). 

Em produtos desidratados, principalmente em vegetais não ácidos ou com baixa acidez 

e ricos em açúcares e aminoácidos, o controle do processo de secagem é crítico para a 

qualidade do produto final, pois o escurecimento atinge o máximo na faixa de aw entre 0,53 e 

0,55. A elevação da temperatura resulta no aumento rápido da velocidade da reação de 

Maillard, aumentando de duas a três vezes para cada incremento de 10°C (ARAÚJO, 2008). 

Os ácidos ascórbico (vitamina C) e cítrico são bastante utilizados como antioxidantes, 

sendo o primeiro ainda útil para a reposição da vitamina C perdida no processo de secagem. 

Podem-se utilizar os ácidos individualmente na concentração de 4% ou como uma mistura 

1:1. O vegetal com tendência ao escurecimento, após o fatiamento, deve ser imediatamente 

imerso nessas soluções por um tempo mínimo de 2 minutos, sendo em seguida submetidos ao 

processo de secagem (CELESTINO, 2010). 

A sulfitação é outro pré-tratamento antioxidante, com imersão do alimento numa 

solução de água e bissulfito de sódio por 2 a 5 minutos. O sulfito e o metabissulfito de sódio, 

entre outros, são agentes de sulfitação também utilizados, no entanto as proporções devem ser 

duas partes de sulfito e quatro partes de metabissulfito, para cada parte de bissulfito 

substituída (CRUZ, 1990). 

O SO2 retarda a formação de pigmentos escuros, mas não previne a sua formação nem 

os branqueia após terem sido formados. O tratamento pode ser realizado através da sulfuração 
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pela queima de enxofre ou pela sulfitação em solução aquosa com bissulfito de sódio 

(Na2S2O5). O dióxido de enxofre é ainda utilizado como desinfectante, antisséptico e 

antibacteriano, como agente branqueador e conservador de produtos alimentares, 

nomeadamente frutos secos, e ainda na produção de bebidas alcoólicas e particularmente no 

fabrico do vinho (MATOS, 2007). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Local do experimento 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos e 

Secagem (LACONSA) do Departamento de Tecnologia em Alimentos (DETAL) do Centro 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará – Campus do Pici. 

 

4.2. Matéria – prima 

 

 As bananas maduras da variedade prata (Musa sapientum) in natura foram adquiridas 

na Central de Abastecimento do Ceará (CEASA). Ao chegarem ao Laboratório, às bananas 

foram recepcionadas e selecionadas, com a finalidade de separar possíveis frutas verdes ou 

fermentadas das sadias, uniformes e sem defeitos. Depois, as bananas foram lavadas em água 

corrente, para eliminar sujidades e demais contaminantes físicos que possam estar presentes, 

em seguidas, foram descascadas e trituradas em despolpadeira de bancada com 1% de ácido 

ascórbico em massa (g) para retardar as reações de escurecimento, acondicionadas em 

embalagens plásticas translúcidas e armazenadas em freezer a -18 ºC. Por fim, a polpa obtida 

foi descongelada e misturada com albumina (agente espumante) em pó com o auxílio de uma 

batedeira por 5 minutos a 23.000 rpm. 

 

4.3. Secagem e obtenção do pó 

 

 A espuma obtida (Figura 3A) foi distribuída em bandejas de alumínio em uma camada de 

0,5 cm de altura e submetidas ao processo de secagem em um secador de bandeja de aço inox 

AISI 304 de dimensões 60 x 63 x 225 cm Metalúrgica Lisboa LTDA. Após a secagem, a 

banana desidratada (Figura 3B) foi raspada (Figura 3C), moída em um moinho de bancada 

MA 048 da MARCONI no mesh 20 para a obtenção do pó.  
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Figura 03 – Polpa de banana com albumina em diferentes etapas do processo de secagem. 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

4.4. Delineamento experimental 

 

 Utilizou-se um planejamento fatorial completo (2
3
) com pontos centrais observando os 

efeitos do tempo de secagem (X1), concentração de albumina (X2) e temperatura de secagem 

(X2) (variáveis independentes) sobre a umidade (Y1), higroscopicidade (Y2), cor instrumental 

(coordenada a* (Y3), coordenada b* (Y4) e coordenada L* (Y5)) e rendimento (Y6) (variáveis 

resposta) da polpa de banana em pó obtida.  

As variáveis respostas foram determinadas da seguinte maneira: 

a) Umidade: foi determinada através de uma balança de umidade Marconi ID50, que 

consiste na perda de água por desidratação com emprego de calor, baseando-se na 

perda de massa das amostras submetidas ao aquecimento. 

b) Higroscopicidade: aproximadamente 1,0 g de pó foi espalhado uniformemente sobre 

placas de Petri de (9 cm de diâmetro) para permitir uma elevada área superficial entre 

ar úmido e o pó. As amostras foram colocadas em dessecador sob as seguintes 

condições: 25 °C e 76% de umidade relativa do ar usando solução de NaCl. A cada 10 

minutos as placas de petri foram pesadas para se obter a cinética de sorção de 

umidade. Foi realizada a pesagem até 90 minutos, quando o ganho de umidade das 

amostras foi razoavelmente baixo, segundo metodologia descrita por Goula e 

Adamopoulos (2010), calculada pela Equação 02: 

 

                                                          𝐻 =
𝑋

𝑋𝑆𝑂𝑙
. 100                                                         [Eq. 02]                           

Onde:  

H = higroscopicidade (g de água absorvida/100g de sólidos);  

X = massa de água absorvida (g);  

Xsol = massa dos sólidos presentes na amostra (g);  
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c) Cor instrumental: foi determinada por meio de um colorímetro Konica Minolta CR-

410, com a determinação no modo CIE L*a*b*, segundo metodologia AACC nº 14-

22, aprovado em 1976 do manual técnico do equipamento. 

Figura 04 – Sistema colorimétrico CIE 

 

Fonte: CIELAB, 1996. 

d) Rendimento: foi calculado por meio da razão entre a massa dos sólidos presentes no 

pó coletado ao final da secagem e a massa de sólidos presentes na espuma destinada a 

secagem. Para o cálculo do rendimento foi utilizada a Equação 03: 

 

                                           𝑅 =
(1 − 𝑈𝑝ó)𝑀𝑝ó

(1 − 𝑈𝑒𝑠𝑝)𝑀𝑒𝑠𝑝

100                                               [𝐸𝑞.  03] 

Onde: 

R - rendimento do processo (%); 

Upó - umidade do pó (g/g); 

Uesp- umidade da espuma (g/g); 

Mpó - massa do pó (g); 

Mesp - massa da espuma (g). 

 

 Foram realizados 17 ensaios (Tabela 02) sendo os 8 experimentos iniciais do fatorial 

completo (modelo linear), 3 no ponto central e 6 para a configuração estrela (modelo 

quadrático). 
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Tabela 02 – Planejamento experimental usado para a obtenção de polpa de banana em pó 

pelo método em secagem em camada de espuma. 

Ensaios 
Valores codificados Valores reais 

X1  X2  X3  (min) (%) (ºC) 

1 +1 +1 +1 360 23 95 

2 -1 +1 +1 300 23 95 

3 +1 -1 +1 360 17 95 

4 -1 -1 +1 300 17 95 

5 +1 +1 -1 360 23 85 

6 -1 +1 -1 300 23 85 

7 +1 -1 -1 360 17 85 

8 -1 -1 -1 300 17 85 

9 0 0 0 330 20 90 

10 0 0 0 330 20 90 

11 0 0 0 330 20 90 

12 -1,68 0 0 279,6 20 90 

13 +1,68 0 0 380,4 20 90 

14 0 -1,68 0 330 15 90 

15 0 +1,68 0 330 25 90 

16 0 0 -1,68 330 20 82 

17 0 0 +1,68 330 20 98 
Autor (2015). 

 

A escolha dos níveis experimentais utilizados no estudo baseou-se em resultados 

obtidos a partir de ensaios preliminares disponíveis na Tabela 03: 

 

Tabela 03 – Níveis do planejamento experimental usado para a obtenção da polpa de banana 

em pó. 

Variáveis Independentes 
Níveis 

-1,68 -1 0 1 1,68 

Tempo de Secagem (min) 279,6 300 330 360 380,4 

Concentração de Albumina (%) 15 17 20 23 25 

Temperatura de Secagem (ºC) 82 85 90 95 98 
Fonte: Autor (2015). 

 

Os ajustes dos dados experimentais foram realizados por meio de regressão linear e 

não-linear utilizando o software estatístico STATISTICA versão 8.0, onde através da análise 

de variância (ANOVA) realizou-se os estudos de significância estatística do planejamento 

fatorial a 90% de confiança. 
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4.5. Caracterização da polpa de banana em pó e da matéria-prima 

 

A polpa de banana foi analisada quanto aos parâmetros físico-químicos de acidez total 

(em % de ácido málico), pH, sólidos solúveis totais (°Brix), açúcares redutores e totais, teor 

de ácido ascórbico (mg/100g) e ainda os parâmetros colorimétricos a*, b*, C*, L* e h, 

descritos abaixo:  

 

a) Acidez total: total foi definida pelo método acidimétrico utilizando-se uma solução 

tampão padronizada de NaOH 0,1N. Os resultados serão expressos em percentagem de 

ácido málico, segundo citado no manual de Normas Técnicas do Instituto Adolfo Lutz 

(2008). 

b) pH: foi medido utilizando-se um refratômetro BIOBRIX 2WAJ, seguindo as 

recomendações dos métodos analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

c) Sólidos solúveis totais (ºBrix): Foram determinados através do refratômetro de 

bancada, com correção de temperatura por meio de tabela proposta pelo Instituto 

Adolfo Lutz (2008). 

d) Açúcares (redutores e totais): Foi utilizado o método calorimétrico do 3,5-

Dinitrosalicilico (DNS), descrito segundo Miller (1959). 

e) Ácido ascórbico: a metodologia utilizada neste trabalho foi baseada no Método de 

Tillmans, conforme descrito nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Este método baseia-se na redução do sal sódico de 2,6-diclorofenol indofenol por uma 

solução ácida de vitamina C.  

 

A albumina em pó foi analisada quanto aos parâmetros físicos de higroscopicidade 

(%), solubilidade (%) e grau de Caking (%) e os parâmetros colorimétricos a*, b*, C*, L* e h, 

como demostrado abaixo: 

 

a) Solubilidade: Foi determinada pelo método descrito por Cano-Chauca et al. 

(2005), onde amostras de 1 g de pó foram diluídas por adição de 100 mL de água 

destilada em um béquer (250 mL) sob agitação a 2500 rpm por 5 minutos. As 

soluções foram transferidas para tubos de centrifugas e centrifugadas a 2500 rpm 

por 5 minutos. Alíquotas de 20 mL do sobrenadante foram transferidas para placas 

de alumínio, previamente submetidas em estufa a 105 °C por 2 horas. O percentual 
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de solubilidade foi calculado a partir da diferença entre a massa final e a inicial do 

material na placa conforme a Equação 05: 

 

                                                𝑆 = 100
𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎. 5

𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
                                      [𝐸𝑞. 05] 

 

Onde:  

S = Solubilidade percentual (%); 

Mseca = massa de amostra após secagem em estufa (g);  

Minicial = massa de amostra pesada inicialmente (g).  

 

b) Grau de Caking: após a determinação da higroscopicidade, a amostra úmida foi 

colocada em estufa a vácuo a 70 °C e feitas pesagens consecutivas em intervalos 

de 2 horas, até a variação ser inferior a 0,3%, de acordo com a metodologia 

descrita por Goula e Adamopoulos (2010). Após resfriadas, a amostra seca foi 

transferida para uma peneira de 500 µm de abertura. A peneira será então agitada 

por 5 min em agitador magnético para peneiras. O pó das peneiras foi pesado e 

calculado pela Equação 06:  

 

                                                      𝐺𝐶 =
(100. 𝑎)

𝑏
                                                                   [𝐸𝑞.  06] 

Onde:  

GC = é o grau de caking (%),  

a = é a quantidade de pó que permaneceu na peneira após o peneiramento (g);  

b = é a quantidade do pó usado no peneiramento (g) 

 

Já a polpa de banana em pó, foi analisada de acordo com os parâmetros descritos para 

a polpa de banana e a albumina e ainda aos parâmetros de umidade (% em base úmida), 

atividade de água (aw) e o teor de proteínas (%). 

 

a) Atividade de água: foi determinada utilizando-se o equipamento Aqualab-TE da 

Decagon Devices, com precisão de 0,003, na temperatura de 25 ºC, que usa o método 

da temperatura do ponto de orvalho por resfriamento e condensação em espelho, para 

determinar a atividade de água.  
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b) Proteínas: foi determinado pelo método de Kjeldahl conforme as normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

4.6. Cinética de secagem 

 

As cinéticas foram realizadas utilizando as temperaturas de 85, 90 e 95 °C e as 

concentrações de 17 e 23% de albumina. Durante a operação de secagem foram realizadas 

pesagens periódicas a cada 15 minutos nos primeiros 180 minutos, depois a cada 5 minutos 

até se atingir peso constante nas amostras. Para a representação das curvas de secagem, foram 

utilizados os modelos de Henderson e Pabis, Page (Zhang & Litchfield, 1991) e Midilli e 

Kucuk (Midilli et al., 2002), ajustados por regressão não linear mediante programa Statística 

8.0. 

 

Tabela 04 – Modelos matemáticos usados na cinética de secagem da polpa de banana 

adicionada de albumina. 

Designação do Modelo Modelo Equação 

Henderson e Pabis RU = a exp(-kt) [Eq. 07] 

Midilli e Kucuk RU = a exp (-kt
n
)+ bt [Eq. 08] 

Page RU = exp (-kt
n
) [Eq. 09] 

 

Onde: 

RU – razão do teor de água do produto, adimensional; 

t – tempo de secagem; 

k – coeficientes de secagem; 

a, b, n – constantes dos modelos. 

 

Para o cálculo da razão de umidade (RU), durante as secagens nas diferentes 

temperaturas, utilizou-se a equação 10: 

 

                                                            𝑅𝑈 =
(𝑋 − 𝑋𝑒)

(𝑋𝑖 − 𝑋𝑒)
                                                                [𝐸𝑞. 10]  

 

Onde: 

X – teor de água do produto (g . 100 g
-1

 em base seca);  
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Xi – teor de água inicial do produto (g g . 100 g
-1

 em base seca);  

Xe – teor de água de equilíbrio do produto (g . 100 g
-1

 em base seca). 

 

Para o ajuste dos modelos, foram realizadas análises de regressão não linear, pelo 

método Quasi-Newton. O grau de ajuste de cada modelo considerou a magnitude do 

coeficiente de determinação (R
2
) e o erro médio estimado (SE): 

 

                                                   𝑆𝐸 = √∑(𝑅𝑈𝑝𝑟𝑒 − 𝑅𝑈𝑒𝑥𝑝)

𝑁

2

                                                  [𝐸𝑞.  11] 

 

Onde: 

RUpre - razão de umidade predita pelo modelo (g . 100 g
-1

 em base seca); 

RUexp - razão de umidade experimental (g . 100 g
-1

 em base seca); 

N - número de observações realizadas ao longo do experimento. 

 

4.7. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia e a superfície dos pós foram avaliadas através de um microscópio 

eletrônico de varredura MEV Inspect-50 FEI, analisando 4 amostras, como demostrado 

abaixo: 

 Polpa de banana em pó obtida pela melhor condição do resultado do 

planejamento experimental (tempo, concentração e temperatura);  

 Polpa de banana em pó obtida pela melhor condição de tempo e temperatura do 

resultado do planejamento em uma concentração diferente, para fins de 

comparação do teor de albumina;  

 Polpa de banana em pó sem albumina, obtida pela melhor condição de tempo e 

temperatura do resultado do planejamento;  

 Albumina em pó. 

 

Os pós foram depositados sobre fita adesiva de carbono, que foi fixada em stabs 

metálicos. Os stabs contendo a amostra foram metalizados com ouro e encaminhadas para a 

varredura no microscópio, onde as imagens foram capturadas em diferentes resoluções, que 

variaram de 1 mm a 20 µm. 
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4.8. Análise da escoabilidade 

 

Para a análise da escoabilidade da polpa de banana em pó, foram estudadas amostras 

obtidas pela melhor condição do resultado do planejamento experimental (tempo, 

concentração e temperatura) e ainda amostras obtidas em uma concentração diferente (nas 

mesmas condições de tempo e temperatura), para fins de comparação do teor de albumina. 

Foram determinadas por meio de um aparelho de fluxo de pó Powder Flow Tester 10 da 

Brookfield conforme especificações técnicas do fabricante. 

 

Figura 05 – Equipamento Powder Flow Tester do Laboratório de Controle de Qualidade de 

Alimentos e Secagem usado para as análises de escoamento da polpa de banana em pó. 

 

Fonte: Brookfield. 

 

4.9. Isotermas de adsorção 

 

Para a determinação das isotermas de adsorção, foram estudadas amostras obtidas pela 

melhor condição do resultado do planejamento experimental (tempo, concentração e 

temperatura) e ainda amostras obtidas em uma concentração diferente (nas mesmas condições 

de tempo e temperatura), para fins de comparação do teor de albumina. Empregou-se o 

método gravimétrico estático (SPIESS; WOLF, 1987), onde foram pesadas amostras de 0,2 g, 

em triplicatas, em cadinhos de alumínio, previamente tarados. Os cadinhos posteriormente 

foram colocados sobre um suporte dentro de células de vidro fechadas, contendo soluções 

saturadas de sais (CH3COOK - 21%, K2CO3 - 44%, NaBr - 58%, SnCl2 - 76%, KCl - 84%, 

BaCl2 - 90%) a temperatura de 25 ºC ± 2 ºC. As soluções de sais foram preparadas e 

colocadas em recipientes de vidro temperado fechados com silicone, denominados de células. 
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Figura 06 – Célula de vidro utilizada para a análise de isotermas de adsorção no Laboratório 

de Controle de Qualidade de Alimentos e Secagem da Universidade Federal do Ceará. 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

O processo foi acompanhado por pesagens das amostras a cada 24 horas até atingirem 

o equilíbrio, ou seja, até não houver mais variação de massa, detectada através de pesagem 

numa balança analítica modelo B- TEC- 210A marca Tecnal. Após a detecção desse 

equilíbrio foi medida a aw em diferentes temperaturas (25, 30 e 35 ºC). E posteriormente 

foram pesadas e levadas à estufa para determinação da massa seca de cada amostra.  

A umidade de equilíbrio (Xeq) foi calculada pela diferença entre a massa que a amostra 

apresentar no equilíbrio e sua massa seca inicial, através da Equação 12: 

 

                                                   𝑋𝑒𝑞 =
𝑀𝑜−𝑀𝑠

𝑀𝑠
                                                                 [𝐸𝑞. 12]   

Onde: 

eqX = umidade de equilíbrio (g. g
-1

 em base seca);  

= massa da amostra no equilíbrio (g); 

= massa da amostra seca (g). 

Para o ajuste matemático dos dados experimentais das isotermas de adsorção foram 

utilizados os seguintes modelos matemáticos: BRUNAUER, EMMET E TELLER (BET); 

GUGGENHEIM, ANDERSON E BOER (GAB); HENDERSON e OSWIN, que foram 

ajustados às isotermas da polpa de banana em pó utilizando o software Statistica versão 8.0, 

através de regressão não linear pelo método de estimativa Quasi-Newton. 

 

 

 



45 

Tabela 05 – Modelos matemáticos usados para a determinação de isotermas de adsorção. 

 

Onde: 

wa  = atividade de água;  

mX  = conteúdo de umidade na monocamada molecular (g . g
-1

 em base seca);   

eqX  = conteúdo de umidade de equilíbrio expresso em (g . g
-1

 de base seca);  

C e K= constantes de BET relacionada ao calor de sorção da camada molecular;  

n = constantes de ajustes do modelo 

a e b = parâmetros de ajustes.  

 

Os critérios usados para a escolha do melhor ajuste dos modelos aos dados 

experimentais foram o coeficiente de determinação (R
2
) obtido pelo software e o módulo do 

desvio percentual médio (P), obtido pela Equação 17: 

 

                                                            𝑃 =
100

𝑛
∑(

𝑉𝐸 − 𝑉𝑃

𝑉𝐸
)

𝑖=𝑙

𝑛

                                          [𝐸𝑞. 17] 

Onde: 

P = desvio percentual médio (%); 

VE = são os valores obtidos experimentalmente; 

VP = são os valores preditos pelo modelo; 

n = número de dados experimentais. 

 

Designação Modelo Matemático Equação 

GAB 
)...1).(.1(

...

www

wm
eq

aKCaKaK

aKCX
X


  [Eq. 13]

 

BET 
Xeq =  

Xm .𝐶. 𝑎w

1 − 𝑎w
 �

1 −  (𝑛 + 1). (𝑎w)2 + 𝑛. (𝑎w)n+1

1 −  (1 − 𝐶). 𝑎w − 𝐶. (𝑎w)n+1
  

 

[Eq. 14] 
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4.10. Estabilidade da polpa de banana em pó  

 

Para a avaliação estabilidade e vida, as amostras de polpa de banana em pó obtidas 

pelas condições do resultado do planejamento experimental foram estocadas à temperatura 

ambiente em duas embalagens plásticas (figura 07): 

 Embalagem translúcida (Y1): modelo BR 2205, composta por uma combinação de 

material de polietileno (PE) e poliamida (PA) de gramatura 100 g/m²;  

 Embalagem laminada (Y2): modelo ESA 038, cor ouro sanfonada, de estruturada com 

materiais Pet + Alumínio + Polietileno de gramatura 122 g/m²;  

 Foram realizadas análises de cor (a*, b* e L*), umidade, higroscopicidade, 

solubilidade, acidez e pH a cada quinze dias durante 3 messes. Os dados foram analisados por 

regressão linear utilizando o software estatístico STATISTICA versão 8.0 a 90% de 

confiança. 

 

Figura 07 – Embalagens translúcida e laminada utilizadas para o estudo de estabilidade. 

 

Fonte: Autor (2015). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Resultado do planejamento experimental 

 

            Os resultados obtidos para os ensaios de secagem de banana pelo método de camada 

de espuma, utilizando como fatores a temperatura (X1), a concentração de albumina (X2) e o 

tempo de secagem (X3) e como variáveis respostas a umidade (Y1), higroscopicidade (Y2), o 

os parâmetros de cor a* (Y3), b* (Y4), L* (Y5) e rendimento (Y6) encontram-se dispostos na 

Tabela 06 abaixo: 

 

Tabela 06 – Valores reais dos fatores e valores das respostas do planejamento experimental 

da obtenção de polpa de banana em pó. 

Ensaio 
Fatores (X) Respostas (Y)  

X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 360 23 95 1,01 8,05 2,55 11,42 52,48 92,34 

2 300 23 95 1,11 9,60 1,63 10,55 52,74 92,08 

3 360 17 95 1,03 7,91 2,38 10,95 52,35 93,64 

4 300 17 95 1,07 9,98 2,46 10,65 51,68 94,60 

5 360 23 85 1,17 9,63 0,96 12,53 55,52 95,96 

6 300 23 85 1,13 9,42 1,29 11,78 54,73 95,09 

7 360 17 85 1,17 7,76 1,82 11,18 54,14 93,06 

8 300 17 85 1,51 8,41 1,78 11,14 53,92 94,34 

9 330 20 90 0,97 8,57 1,14 11,94 54,59 93,38 

10 330 20 90 0,72 9,10 1,67 11,5 53,58 91,11 

11 330 20 90 1,08 8,62 1,54 11,74 53,73 94,05 

12 279,6 20 90 1,02 9,60 1,37 11,53 53,98 93,29 

13 380,4 20 90 0,98 7,63 1,47 10,9 53,57 93,57 

14 330 15 90 1,14 10,09 1,80 11,24 52,79 93,39 

15 330 25 90 0,97 9,13 1,13 11,84 54,50 86,69 

16 330 20 82 1,00 8,43 1,38 11,34 53,21 93,61 

17 330 20 98 0,94 11,52 2,72 10,96 53,04 94,37 

Onde: X1 - temperatura, X2 - concentração de albumina, X3 - tempo de secagem, Y1 - 

umidade, Y2 - higroscopicidade, Y3 – coordenada de cor a*, Y4 – coordenada de cor 

b*, Y5 – coordenada de cor L* e Y6 - rendimento. Fonte: Autor (2015) 

 

A variação dos fatores estudados afetou as variáveis respostas. Os valores de umidade 

variaram de 0,72 a 1,51%. A higroscopicidade variou de 7,63 a 11,52%. Os parâmetros de cor 

a*, b*e L* variam de 0,96 – 2,55; 53; 10,68 – 12,57 e de 51,68 – 55,52, respectivamente. O 

rendimento variou de 86,69 a 95,90. A partir dos resultados obtidos, foram gerados modelos 

de regressão para avaliar a variação das respostas em função da variação dos fatores. 
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5.1.1. Análise da variável de umidade (Y1) 

 

A Tabela 07 indica o efeito estimado, erro e a significância dos fatores em termos 

lineares sobre os valores de umidade da banana em pó obtida por secagem em camada de 

espuma. O valor dos efeitos estimados indica o quanto cada fator (tempo, concentração e 

temperatura) influi na resposta observada, neste caso, o valor de umidade. Segundo Almeida 

(2005), quando o efeito é positivo indica que, ao passar de um valor mínimo a um valor 

máximo da variável, a resposta aumenta e, quando negativo, dá-se o contrário.  

 

Tabela 07 – Efeito, erro e grau de significância para os fatores para o percentual de umidade. 

Fator Efeito  Erro p - valor 

Tempo (L) -0,0743 0,0999 0,5343 

Tempo (Q) 0,1148 0,1092 0,4033 

Concentração (L) -0,0949 0,1002 0,4435 

Concentração (Q) 0,1571 0,1107 0,2916 

Temperatura (L) -0,1305 0,1019 0,3287 

Temperatura (Q) 0,1089 0,1183 0,4545 

Tempo (L) x Concentração (L)  0,0800 0,1304 0,6021 

Tempo (L) x Temperatura (L)  0,0400 0,1304 0,7881 

Concentração (L) x Temperatura (L) 0,1000 0,1304 0,5234 

 

Analisando os dados da Tabela 07 foi possível verificar a variação da umidade não 

pode ser explicada pelas variáveis analisadas (tempo, concentração e temperatura) dentro do 

intervalo estudado, uma vez que não houve significância dos efeitos em nenhuma variável 

estudada a um nível de confiança de 90%. 

 

5.1.2. Análise da variável de higroscopicidade (Y2) 

 

De acordo com o estudo dos efeitos das variáveis estudadas para higroscopicidade 

descrito na Tabela 08, a higroscopicidade não foi significativa a 10% de probabilidade para os 

fatores tempo (Q), concentração (L e Q), temperatura (L e Q) e as interações temperatura x 

tempo x concentração. O efeito linear (L) do tempo de secagem apresentou significância 

estatística em um nível de 90% de confiança.  
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Tabela 08 – Efeito, erro e grau de significância para os fatores para o percentual de 

higroscopicidade. 

Fator Efeito  Erro p - valor 

Tempo (L) -1,0802 0,1584 0,0208* 

Tempo (Q) -0,3962 0,1732 0,1495 

Concentração (L) 0,1534 0,1590 0,4362 

Concentração (Q) 0,3099 0,1756 0,2196 

Temperatura (L) 0,8024 0,1616 0,0382* 

Temperatura (Q) 0,5982 0,1877 0,0859* 

Tempo (L) x Concentração (L)  0,3450 0,2069 0,2374 

Tempo (L) x Temperatura (L)  -0,7950 0,2069 0,0616* 

Concentração (L) x Temperatura (L) -0,7800 0,2069 0,0637* 

Onde: * Significativo a 90% de confiança (p <0,1). 
 

Os valores destacados são significativos a um intervalo de confiança de 90%. A partir 

das variáveis significativas, efetuou-se uma análise de variância (ANOVA) que é apresentada 

na Tabela 09. 

 

Tabela 09 - Análise de variância do modelo de regressão para a higroscopicidade. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal Ftab R
2
 

Regressão 9,44 5 1,89 3,02 2,45 0,5788 

Resíduos 6,87 11 0,62 

   Falta Ajuste 6,70 9 0,74 8,69 9,38 

 Erro Puro 0,17 2 0,09 

   Total 16,31 16 

    Onde: SQ - soma dos quadrados; GL – Graus de liberdade e MQ – Média quadrática. 

 

O valor obtido para o R
2
 foi de 0,5788, indicando assim que apenas 57,88% da 

variabilidade na resposta podem ser explicadas pelo modelo. Este valor é considerado 

insatisfatório para obtenção de um modelo válido e útil para fins preditivos.  

  Além disso, segundo Box et al. (1978) para que uma regressão seja não apenas 

significativa, mas também útil para fins preditivos, a relação de Fcalculado/Ftabelado deve ser 

superior a três. No caso deste estudo, a relação para a regressão apresentou um valor de 1,23, 

ficando bem abaixo da relação esperada. 

Ratificando a falta de ajuste do modelo, o valor de F calculado para a falta de ajuste 

foi inferior (8,69) que o F tabelado (9,38) para o mesmo, fornecendo uma baixa relação, o que 

é ideal para a validação do modelo. Para que um modelo seja considerado bem ajustado o 

mesmo deve apresentar uma relação menor que 0,10. 
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Porém, segundo Barros Neto et al. (2001) embora uma regressão seja significativa 

através do teste F, o modelo pode não ser preditivo, ou seja, ele pode não servir para realizar 

previsões a partir do modelo gerado, por cobrir uma variação pequena dos fatores estudados; 

então, para que uma regressão seja considerada preditiva, o valor de F calculado deve ser no 

mínimo 4 a 5 vezes o valor do F tabelado (Box; Wetz, 1973), o que não foi observado nessa 

variável. 

Apesar dos resultados obtidos não proporcionarem a geração de um modelo 

matemático, um gráfico de contorno foi gerado e indica a tendência do processo (Figura 08). 

 

Figura 08 – Curva de contorno da higroscopicidade percentual da polpa de banana em pó. 
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Como pode ser observado na Figura 08, os valores de higroscopicidade diminuíram 

com o aumento do tempo. Segundo Tonon et al. (2008), temperaturas de secagem mais altas 

resultam em pós com umidades mais baixas e maior facilidade em adsorver água, ou seja, 

mais higroscópicos, o que está relacionado ao maior gradiente de concentração de água 

existente entre o produto e o ambiente. Desta forma, quanto mais tempo o produto for exposto 

ao calor, mais umidade será removida, formando um maior número de pontes entre os 

componentes da banana e da albumina, desta forma, sobram menos sítios para a água 

interagir, e por consequência, menor a higroscopicidade, o que explica o efeito negativo do 

tempo sob o teor de higroscopicidade da banana em pó. Logo, dentro do intervalo de estudo 
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pré-estabelecido a menor higroscopicidade foi encontrada nos níveis máximos para o tempo e 

níveis mínimos para a temperatura. 

 

5.1.3. Análise da coordenada de cor a* (Y3) 

 

De acordo com o estudo dos efeitos das variáveis estudadas para a coordenada de cor 

a* descrita na Tabela 10, o efeito linear (L) da concentração e os efeitos linear (L) e 

quadrático (Q) da temperatura apresentaram significância estatística em um nível de 90% de 

confiança. Já os efeitos linear e quadrático do tempo, o quadrático da concentração e as 

interações tempo x concentração x temperatura não apresentaram significância estatística a 

10% de probabilidade. 

 

Tabela 10 – Efeito, erro e grau de significância para os fatores para a coordenada de cor a*. 

Fator Efeito  Erro p - valor 

Tempo (L) 0,1052 0,1496 0,5545 

Tempo (Q) 0,0599 0,1635 0,7491 

Concentração (L) -0,4613 0,1500 0,0915* 

Concentração (Q) 0,0944 0,1657 0,6264 

Temperatura (L) 0,8101 0,1525 0,0337* 

Temperatura (Q) 0,5659 0,1771 0,0856* 

Tempo (L) x Concentração (L)  0,1575 0,1953 0,5047 

Tempo (L) x Temperatura (L)  0,2825 0,1953 0,2850 

Concentração (L) x Temperatura (L) 0,1725 0,1953 0,4703 

Onde: *Significativo a 90% de confiança (p <0,1). 
 

Os valores destacados são significativos a um intervalo de confiança de 90%. A partir 

das variáveis significativas, efetuou-se uma análise de variância (ANOVA) que é apresentada 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Análise de variância do modelo de regressão para a coordenada de cor a*. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal Ftab R
2
 

Regressão 3,65 3 1,22 19,09 2,56 0,8150 

Resíduos 0,83 13 0,06 

   Falta Ajuste 0,68 11 0,06 0,81 9,41 

 Erro Puro 0,15 2 0,08 

   Total 4,48 16         

Onde: SQ - soma dos quadrados; GL – Graus de liberdade e MQ – Média quadrática. 
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Nessa variável a relação de Fcalculado/Ftabelado para a regressão apresentou um valor 

de 7,45, ficando bem acima da relação esperada. Já para a falta de ajuste do modelo, o valor 

de F calculado para a falta de ajuste foi inferior (0,81) que o F tabelado (9,41) para o mesmo, 

fornecendo uma baixa relação, o que é ideal para a validação do modelo. 

Mesmo assim, o valor obtido para o R
2
 foi de 0,8150, indicando assim que 81,50% da 

variabilidade na resposta podem ser explicadas pelo modelo. Este valor é considerado 

insatisfatório para obtenção de um modelo válido e útil para fins preditivos.  

           Apesar dos resultados obtidos não proporcionarem a geração de um modelo 

matemático, um gráfico de contorno foi gerado e indica a tendência do processo (Figura 09). 

 

Figura 09 – Curva de contorno da coordenada de cor a* da polpa de banana em pó. 
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Na Figura 09, podemos observar que o valor da coordenada de cor a* diminuiu com o 

aumento da concentração de albumina. A coordenada a*, representa a variação entre o verde 

(valores negativos) ao vermelho (valores positivos), os valores obtidos mostram uma pequena 

tendência à cor vermelha, contrária ao obtido para a polpa (-1,18), como consequência da 

secagem.  

Porém, Souza (2014) em seus estudos sobre o efeito da liofilização e desidratação em 

leito de espuma sobre a qualidade do pó de polpa de cupuaçu, constatou que um aumento da 

concentração de albumina apresentou um efeito positivo para a coordenada a*, passando de 

uma coloração verde (-0,36) na polpa in natura para uma coloração vermelha (0,42) na 

concentração de 10% de albumina.  
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Logo, dentro do intervalo de estudo pré-estabelecido o menor valor para a coordenada 

a* foi encontrada nos níveis máximos para a concentração de albumina e níveis mínimos para 

a temperatura. 

 

5.1.4. Análise da coordenada de cor b* (Y4) 

 

De acordo com o estudo dos efeitos das variáveis estudadas para a coordenada de cor 

b* descrita na Tabela 12, o efeito linear (L) da concentração e o efeito linear (L) da 

temperatura apresentaram significância estatística em um nível de 90% de confiança, já os 

efeitos das demais variáveis, bem com as interações do tempo x concentração x temperatura 

não apresentaram significância estatística. 

 

Tabela 12 – Efeito, erro e grau de significância para os fatores para a coordenada de cor b*. 

Fator Efeito  Erro p - valor 

Tempo (L) 0,1322 0,1193 0,3833 

Tempo (Q) -0,3526 0,1304 0,1139 

Concentração (L) 0,4957 0,1197 0,0536* 

Concentração (Q) -0,1241 0,1322 0,4468 

Temperatura (L) -0,5591 0,1216 0,0442* 

Temperatura (Q) -0,4386 0,1413 0,0900* 

Tempo (L) x Concentração (L)  0,3200 0,1558 0,1763 

Tempo (L) x Temperatura (L)  0,0950 0,1558 0,6040 

Concentração (L) x Temperatura (L) -0,4050 0,1558 0,1216 

Onde: * Significativo a 90% de confiança (p <0,1). 

 

A partir das variáveis significativas, efetuou-se uma análise de variância (ANOVA) 

que é apresentada na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Análise de variância do modelo de regressão para a coordenada de cor b*. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal Ftab R
2
 

Regressão 2,33 3 0,78 5,67 2,56 0,5668 

Resíduos 1,78 13 0,14 

   Falta Ajuste 0,81 11 0,07 0,15 9,41 

 Erro Puro 0,97 2 0,49 

   Total 4,10 16         

Onde: SQ - soma dos quadrados; GL – Graus de liberdade e MQ – Média quadrática. 

Nessa variável a relação de Fcalculado/Ftabelado para a regressão apresentou um valor 

de 2,21, ficando abaixo da relação esperada, que deve ser igual ou superior a três. Já para a 

falta de ajuste do modelo, o valor de F calculado para a falta de ajuste foi inferior (0,15) que o 
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F tabelado (9,41) para o mesmo, fornecendo uma baixa relação, o que é ideal para a validação 

do modelo. 

O valor obtido para o R
2
 foi de 0,5668, indicando assim que 56,68% da variabilidade 

na resposta podem ser explicadas pelo modelo. Este valor é considerado insatisfatório para 

obtenção de um modelo válido e útil para fins preditivos.  

           Apesar dos resultados obtidos não proporcionarem a geração de um modelo 

matemático, um gráfico de contorno foi gerado e indica a tendência do processo (Figura 10). 

 

Figura 10 – Curva de contorno da coordenada de cor b*da polpa de banana em pó. 
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Como demostrado na Figura 10, os valores do coordenada b* da cor aumentaram com 

o aumento da concentração de albumina. A coordenada b*, representa a variação de azul 

(valores negativos) ao amarelo (valores positivos), os valores observados mostram uma 

pequena tendência ao amarelo, porém muito distintos do verificado para a polpa de banana in 

natura, que foi de 26,08. 

Logo, dentro do intervalo de estudo pré-estabelecido o maior valor para a coordenada 

b* foi encontrada nos níveis máximos para a concentração de albumina e níveis mínimos para 

a temperatura. 

5.1.6. Análise da coordenada de cor L* (Y5) 

 

De acordo com o estudo dos efeitos das variáveis estudadas para a coordenada de cor 

L* descrito na Tabela 14, o efeito linear (L) da concentração e o efeito linear (L) da 
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temperatura apresentaram significância estatística em um nível de 90% de confiança. Os 

efeitos das demais variáveis, bem com as interações do tempo x concentração x temperatura 

não apresentaram significância estatística. 

  

Tabela 14 – Efeito estimado, erro puro e grau de significância estatística para os fatores para 

a coordenada de cor L*. 

Fator Efeito  Erro p - valor 

Tempo (L) 0,1072 0,2951 0,3632 

Tempo (Q) -0,1400 0,3227 -0,4338 

Concentração (L) 0,9192 0,2961 3,1048* 

Concentração (Q) -0,2359 0,3270 -0,7214 

Temperatura (L) -1,4226 0,3009 -4,7272* 

Temperatura (Q) -0,6625 0,3495 -1,8955 

Tempo (L) x Concentração (L)  -0,0900 0,3854 -0,2335 

Tempo (L) x Temperatura (L)  -0,1500 0,3854 -0,3892 

Concentração (L) x Temperatura (L) -0,2500 0,3854 -0,6487 

Onde: * Significativo a 90% de confiança (p <0,1). 

 

A partir das variáveis significativas, efetuou-se uma análise de variância (ANOVA) 

que é apresentada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Análise de variância do modelo de regressão para a coordenada de cor L*. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal Ftab R
2
 

Regressão 9,50 2 4,75 10,82 2,73 0,6071 

Resíduos 6,15 14 0,44 

   Falta Ajuste 5,55 12 0,46 1,56 9,41 

 Erro Puro 0,59 2 0,30 

   Total 15,65 16         

Onde: SQ - soma dos quadrados; GL – Graus de liberdade e MQ – Média quadrática. 

 

Para a variável de luminosidade a relação de Fcalculado/Ftabelado para a regressão 

apresentou um valor de 3,96, ficando acima da relação esperada, que deve ser igual ou 

superior a três. Já para a falta de ajuste do modelo, o valor de F calculado para a falta de 

ajuste foi inferior (1,56) que o F tabelado (9,41) para o mesmo, fornecendo uma baixa relação 

de 0,17, superior ao desejável para validação do modelo, que deve ser igual ou inferior 0,10. 

O valor obtido para o R
2
 foi de 0,6071, indicando assim que 60,71% da variabilidade 

na resposta podem ser explicadas pelo modelo. Este valor é considerado insatisfatório para 

obtenção de um modelo válido e útil para fins preditivos.  
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           Apesar dos resultados obtidos não proporcionarem a geração de um modelo 

matemático, um gráfico de contorno foi gerado e indica a tendência do processo (Figura 11). 

 

Figura 11– Curva de contorno da coordenada de cor L* da polpa de banana em pó. 

 55 

 54 

 53 

 52 

 51 
14 16 18 20 22 24 26

Concentração (%)

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

 

Como se vê na Figura 11, a coordenada L* da cor aumentou com o aumento da 

concentração de albumina. A coordenada de luminosidade (L*), que numa escala de 0 a 100 

varia desde o preto (0) ao branco (100), apresentou valores que mostram uma tendência ao 

branco, inferiores aos observados para a polpa de banana, que foi de 76,95.  

Souza (2014) em seus estudos sobre o efeito da liofilização e desidratação em leito de 

espuma sobre a qualidade do pó de polpa de cupuaçu, também verificou que a adição de 

albumina não afetou a luminosidade do cupuaçu em pó de forma significativa. 

Logo, dentro do intervalo de estudo pré-estabelecido o maior valor para a coordenada 

de luminosidade (L*) foi encontrada nos níveis máximos para a concentração de albumina e 

níveis mínimos para a temperatura. 

 

5.1.6. Análise da variável de rendimento (Y6) 

 

 

A Tabela 16 indica o efeito estimado, erro padrão e a significância dos fatores em 

termos lineares sobre os valores de umidade da polpa de banana em pó obtida por secagem 

em camada de espuma. 
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Tabela 16 – Efeito, erro e grau de significância para os fatores para o rendimento. 

Fator Efeito  Erro p – valor 

Tempo (L) -0,0937 0,8343 -0,1124 

Tempo (Q) 1,0459 0,9122 1,1465 

Concentração (L) -1,6726 0,8370 -1,9983 

Concentração (Q) -1,3695 0,9245 -1,4814 

Temperatura (L) -0,6973 0,8508 -0,8195 

Temperatura (Q) 1,6503 0,9882 1,6700 

Tempo (L) x Concentração (L)  0,8425 1,0895 0,7733 

Tempo (L) x Temperatura (L)  -0,0725 1,0895 -0,0665 

Concentração (L) x Temperatura (L) -1,8675 1,0895 -1,7140 

Onde: * Significativo a 90% de confiança (p <0,1). 

 

Analisando os dados da Tabela 16 foi possível verificar o rendimento não pode ser 

explicado pelas variáveis analisadas (temperatura, concentração e tempo) dentro do intervalo 

estudado, uma vez que não houve significância dos efeitos em nenhuma variável estudada a 

um nível de confiança de 90%, mesmo tendo variado de 86,69 a 95,90%, essa variação deu-se 

a outros fatores que não foram objetos de estudo nesse trabalho. 

 

5.1.7. Validação experimental 

 

 A partir das análises das curvas de contorno foi possível determinar às condições de 

processo em que se obtêm simultaneamente a diminuição da higrosgopicidade, baixo valor 

para a coordenada de cor a* e elevado valor para as coordenadas b* e L*. Tais condições de 

processo são apresentadas na Tabela 17, valores em que as variáveis X1, X2 e X3 

proporcionaram as características desejadas no processo, ou seja: 

I) A higroscopicidade da polpa de banana em pó deve ser baixa, inferior a 10%; 

II) Os valores das coordenadas colorimétricas da polpa de banana em pó devem está o mais 

próximo possível dos valores da polpa de banana (a*= 0,93; b*=11,47 e L*=55,29). 

Tabela 17 – Condições de processo escolhidas a partir do planejamento experimental. 

Variável Condição experimental Valor codificado 

Tempo (min) 300 -1 

Concentração (%) 23 +1 

Temperatura (ºC) 85 -1 
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5.2. Caracterização do pó obtido e da matéria-prima 

 

Os resultados das análises de caracterização da matéria-prima (polpa de banana e 

albumina) e polpa de banana em pó estão disponíveis na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resultados das análises de caracterização da banana em pó, polpa* e albumina. 

Parâmetro Pó Polpa* Albumina 

Acidez Total (%) 1,05 0,75 - 

pH 5,91 4,09 - 

Vitamina C (mg/100g em b.s) 196,36 773,76 - 

Açúcares Redutores (%) 7,05 4,56 - 

Açúcares Totais (%) 8,46 5,04 - 

Proteínas (%) 41,34 - - 

a* 0,93 - 1,18 - 4,04 

b* 11,47 26,08 10,60 

Cor                C* 11,51 26,10 11,35 

                     L* 55,29 76,95 67,14 

                     h 85,36 92,64 110,86 

Higroscopicidade (%) 9,11 - 8,19 

Umidade (%) 1,05 - - 

aw 0,15 - - 

Solubilidade (%) 76,18 - 98,41 

Grau de Caking (%) 3,01 - 96,50 

*polpa adicionada de ácido ascórbico. b.s: base seca. 

 

Foi observada uma acidez titulável (em % de ácido málico) de 0,75% para a polpa da 

banana com um aumento para 1,05% para a banana em pó, consequência da perda de umidade 

e concentração dos ácidos. Porém, esse comportamento de elevação do teor de acidez diverge 

do relatado por Silva et al. (2008) que verificaram em seus estudo de secagem de polpa de 

tamarindo pelo método de camada de espuma, que a adição de albumina reduziu a acidez 

titulável do produto obtido, comportamento este que, segundo os autores, pode estar 

relacionado à alcalinidade do agente. 

Para o pH, foi observado um aumento de 4,09 para 5,91 da polpa integral para o pó de 

banana, esse aumento também foi relatado por Souza (2011), Soares (2009) e Gurjão (2006), 

em seus experimentos com secagem em camada de espuma usando a albumina como agente 

espumante. 
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O alto valor de vitamina C encontrado para a polpa integral de banana (773,76 

mg/100g) foi resultado da adição de 1% desse componente na formulação da polpa, para 

retardar o escurecimento enzimático. Percebe-se uma redução no valor de vitamina C de 

74,62% da polpa de banana em pó em relação à polpa integral, o que segundo Araújo (2008), 

a vitamina C oxida rapidamente em altos teores de umidade, especialmente quando exposta ao 

oxigênio, calor e à luz. 

Para a determinação dos açúcares, foi constatado um aumento no teor dos açúcares 

redutores de 4,56% da polpa para 7,05% para o pó, já para os açúcares totais também foi 

observado uma elevação no teor de 5,04% da polpa para 8,46% para o pó. Esse aumento na 

concentração de açúcares deu-se em consequência da retirada de umidade da polpa. Vale 

ressaltar que parte dos açúcares redutores foram consumidos durante a secagem, devido a 

reação de Maillard, que envolve um açúcar redutor e um grupo amina. 

Para o teor de proteínas, foi verificado um valor de 41, 34% para a banana em pó, 

consequência da adição da albumina. Como a banana é pobre em proteínas, a adição de 

albumina enriquece o pó, aumentando os nutrientes e agregando valor ao produto. 

Em relação à coordenada a*, que representa a variação entre o verde (valores 

negativos) ao vermelho (valores positivos), o valor obtido para a banana em pó (0,93) mostra 

uma pequena tendência à cor vermelha, diferente dos valores obtidos para a polpa (-1,18) e 

para a albumina (-4,04), que mostraram uma tendência ao verde. 

Quanto à coordenada b*, que representa a variação de azul (valores negativos) ao 

amarelo (valores positivos), o valor observado (11,47) para a banana em pó e para a polpa 

(26,08), mostram uma tendência ao amarelo, característico de bananas maduras. O valor 

encontrado para a albumina (10,60) também mostrou uma tendência ao amarelo. 

A coordenada de luminosidade (L*), que numa escala de 0 a 100 varia desde o preto 

(0) ao branco (100), apresentou um valor de 55,29 para o pó, inferior ao encontrado para a 

polpa (76,95) e para a albumina (67,14), assim, constata-se uma redução de 28,14% da 

luminosidade do pó em relação à polpa. 

O valor do croma (C*) é igual à zero no centro do eixo de cores e aumenta conforme 

se distancia do centro, ou seja, quanto maior o valor de croma, maior a intensidade da cor do 

produto. O valor do croma observado para o pó foi de 11,51, mostrando uma diminuição da 

intensidade da cor do produto em relação à polpa, cujo valor obtido foi de 26,10. Porém o 

valor encontrado encontra-se próximo ao verificado para a albumina (11,35). 

Os valores da tonalidade (h*) ou ângulo Hue, variam de 0 (pura cor vermelha), 90 (cor 

amarela pura), 180 (cor verde pura) a 270 (cor azul puro). O valor da tonalidade observado 
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para a banana em pó foi de 85,36, o que indica uma tendência ao amarelo. O mesmo foi 

observado para a polpa de banana e para a albumina, cujos valores de tonalidade foram de 

92,64 e 110,86, respectivamente. 

Essas alterações de cor, como o aumento dos valores de a* e a redução dos valores de 

b*, luminosidade, croma e tonalidade, do pó de banana em relação à polpa integral, deram-se 

em consequência das alterações ocorridas durante o processo de secagem, como a reação de 

Maillard, o que segundo Araújo (2008), tal reação envolve um açúcar redutor e grupos amina 

de aminoácidos, peptídios e proteínas, culminando a formação de pigmentos escuros, 

principais responsáveis pelo escurecimento durante o aquecimento. 

Para o teor de umidade, foi verificado um valor 1,05%. O teor de umidade é um dos 

fatores intrínsecos mais importantes na conservação de alimentos. Por outro lado, está 

perfeitamente demostrando que alimentos com mesmo conteúdo de umidade alteram-se de 

forma distinta, o que se deduz claramente que a quantidade de água por si só não é indício fiel 

da deterioração dos alimentos (ORDONEZ, 2005). Desta forma, a atividade de água é o 

parâmetro mais usado para avaliar a sobrevivência dos microrganismos, visto que descreve a 

quantidade de água disponível. O valor de atividade de água encontrado de 0,15 mostra o que 

segundo Ordonez (2005), os alimentos que apresentam atividade de água inferior a 0,60 são 

produtos microbiologicamente estáveis, onde nenhum microrganismo consegue crescer. 

Na higroscopicidade, que descreve a capacidade do pó em absorver umidade do 

ambiente, foi observado um valor de 9,11% para a banana em pó e de 8,19% para a albumina, 

o aumento no valor da higroscopicidade do pó em relação à albumina se deu por causa dos 

açúcares presentes na banana. Segundo a tabela do GEA Niro Research Laboratory (2010) a 

banana em pó foi classificada como não higroscópica, pois apresentou uma higroscopicidade 

inferior a 10%, característica desejável para alimentos em pó. 

Para a solubilidade, foi verificado um valor de 76,18% para a banana em pó e 98,41% 

para a albumina. As albuminas apresentam como principal característica, que as distingue de 

todas as outras proteínas, a sua solubilidade em água (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 

2014). A redução do valor da solubilidade da banana em pó em relação à albumina ocorreu 

em função da desnaturação dessa proteína pelo calor, que reduz a solubilidade, bem como a 

composição da banana e a interação de seus componentes com a albumina.  

A formação de tortas (caking) é um fenômeno deletério, em que o pó inicialmente 

forma aglomerados (lumps), depois se torna pegajoso (sticky), perdendo sua funcionalidade 

com diminuição da qualidade. O caking pode ocorrer como resultado de recristalização, 

umidificação da superfície seguida por equilíbrio da umidade ou ainda pela atração 
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eletrostática entre partículas (AGUILERA; DEL VALLE; KAREL, 1995). Foi observado um 

valor de 3,01% para a banana em pó e 96,50% para a albumina. Goula e Adamopoulos (2010) 

relatam que valores elevados para o grau de caking nos alimentos em pós são devidos à 

presença de açúcares. Valores de caking de 33,65% encontrados por Oliveira, Costa e Afonso 

(2014) para polpa de cajá liofilizada em pó usando maltodextrina como adjuvante de 

secagem, confirma esse comportamento. Porém, o valor do caking da albumina observado 

nesse estudo se deu o que segundo Fennema (2010), as albuminas têm capacidade de interagir 

com moléculas vizinhas e formar uma forte película coesiva que pode suportar movimentos 

térmicos e mecânicos. Desta forma, a interação da albumina com os açúcares da polpa da 

banana reduziu os sítios de interação disponíveis, motivo do baixo índice de caking 

encontrado para a banana em pó (3,01%). 

 

5.3. Cinética de secagem 

 

 

Apresenta-se na Tabela 19, o resumo dos ajustes dos modelos por meio de regressão 

não linear aos dados experimentais de secagem de polpa de banana em camada de espuma, 

considerando-se as diferentes concentrações de albumina (%) e temperaturas de secagem (ºC) 

empregadas nos experimentos. 

Verifica-se que todos os modelos analisados apresentaram ajustes com elevados 

coeficientes de determinação (R
2
): acima de 98%, para todos os tratamentos, o que segundo 

Madamba et al. (1996) significa um bom ajuste dos modelos para representação do fenômeno 

de secagem.  

 

Tabela 19 - Valores do coeficiente de determinação (R
2
) e do erro médio estimado (SE), 

calculados para verificação do ajuste dos modelos matemáticos aos valores experimentais. 

 

Modelo 

Temperatura 

(ºC) 

17% 23% 

R
2
 SE R

2
 SE 

 

Henderson e Pabis 

85 0,9862 0,0953 0,9937 0,0663 

90 0,9863 0,0825 0,9916 0,0619 

95 0,9925 0,0578 0,9957 0,0477 

 

Midilli e Kucuk 

85 0,9996 0,0012 0,9996 0,0014 

90 0,9997 0,0014 0,9992 0,0018 

95 0,9999 0,0003 0,9998 0,0008 

 

Page 

85 0,9984 0,0358 0,9994 0,0205 

90 0,9994 0,0249 0,9990 0,0178 

95 0,9999 0,0036 0,9997 0,0123 

Fonte: Autor (2015). 
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O modelo de Midilli e Kucuk foi o que melhor se ajustou aos dados observados, nas 

diferentes concentrações de albumina e temperaturas de secagem, pois apresentou o melhor 

coeficiente de determinação (R
2
), acima de 99% e o menor erro médio estimado (SE), menor 

que 0,002, para todos os tratamentos, o que segundo Melo et al. (2013), quanto maior o 

número de parâmetros de um modelo, geralmente, melhor é o ajuste. Os valores dos 

parâmetros a, k, n e b estimados pelo ajuste do modelo de Midilli e Kucuk estão apresentados 

na Tabela 20: 

 

Tabela 20 – Parâmetros a, k, n e b obtidos do modelo de Midilli e Kucuk. 

 

Concentração 

Temperatura 

(ºC) 

Parâmetros 

a k n b 

17% 

85 0,9754 0,0016 1,4801 -0,000059 

90 0,9937 0,0018 1,4726 -0,000079 

95 0,9991 0,0035 1,3647 -0,000015 

23% 

85 0,9881 0,0046 1,3108 -0,000034 

90 0,9858 0,0038 1,3982 -0,000031 

95 0,9954 0,0073 1,2537 -0,000031 

Fonte: Autor (2015). 

 
Analisando os parâmetros do modelo de Midilli e Kucuk, verifica-se que o parâmetro 

k que representa a taxa de secagem, foi maior nas amostras submetidas às temperaturas mais 

elevadas e o contrário foi encontrado para o parâmetro n, que reflete a resistência interna à 

secagem, foi diminuindo de acordo com o aumento da temperatura; com exceção do 

tratamento com 23% de albumina a 85 ºC, que obteve um k superior e um n inferior ao 

tratamento com 23% de albumina a 90 ºC, este fenômeno também foi observado por Roncheti 

(2014), em seu estudo com secagem de cenoura em leito de espuma, que obteve um k maior 

na temperatura de 40 ºC (0,0640) que a 50 ºC (0,0622), o mesmo autor também observou na 

secagem de morango em leito de espuma um n maior na temperatura de 80 ºC (1,6915) que a 

70 ºC (1,6108); ambos para a modelo de Midilli, porém o autor verificou que não houve 

diferença estatística entre esses valores a 5% de significância.  

As variações dos parâmetros a e b se devem mais a ajustes matemáticos do que 

relacionados a algum fenômeno de secagem, uma vez que o modelo de Midilli é semi-

empírico (Midilli et al. 2002). 

Em estudos realizados por Silva et al. (2008) que trabalhando com a desidratação da 

polpa de tamarindo pelo método de secagem em camada de espuma observaram que os 

modelos de Page, Henderson-Pabis e Midilli também representaram satisfatoriamente os 
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dados experimentais da secagem da polpa de tamarindo formulada, com os melhores ajustes 

revelados pelo modelo de Midilli. 

Há dificuldades em se comparar resultados reportados na literatura, por causa das 

diferenças dos métodos de determinação do erro médio, dos modelos matemáticos utilizados, 

bem como o tipo de alimento e o tratamento ao qual foi submetido. Um exemplo disso, foi o 

estudo realizado por Dandamrongrak et al. (2002), que ao estudarem a cinética de secagem de 

banana na temperatura de 50 °C, encontraram o melhor ajuste para o modelo de Page, que 

apresentou um coeficiente de determinação igual a 0,9999 e um erro médio de 0,0150. 

Constata-se que as curvas de secagem (Gráficos 03, 04, 05, 06 e 07) foram 

influenciadas pela temperatura (ºC) e pela concentração de albumina (%), com a redução 

gradativa nos tempos de secagem sob o efeito da utilização de temperaturas e concentrações 

mais elevadas. A ausência do período de estabilização pode ter ocorrido por causa da natureza 

da banana, pois mesmo havendo umidade superficial livre, a água pode estar na forma de 

suspensão de células e de solução (açúcares e outras moléculas), apresentando uma pressão de 

vapor abaixo da pressão de vapor da água pura, fato também observado em estudos de 

secagem em camada de espuma de banana com diferentes concentrações de albumina 

realizados por Thuwapanichayanan et al. (2008). 

 

Gráfico 03 – Curva da cinética de secagem de polpa de banana com 17% de albumina a 

diferentes temperaturas (ºC).  
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Fonte: Autor (2015). 
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Gráfico 04 – Curva da cinética de secagem de polpa de banana com 23% de albumina a 

diferentes temperaturas (ºC). 
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Fonte: Autor (2015). 

 

 

Gráfico 05 – Curva da cinética de secagem de polpa de banana a 85ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 
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Fonte: Autor (2015). 
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Gráfico 06 – Curva da cinética de secagem de polpa de banana a 90ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 
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Fonte: Autor (2015). 

 

 

 

Gráfico 07 – Curva da cinética de secagem de polpa de banana a 95ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 
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Fonte: Autor (2015). 

 

Observa-se para todas as condições ilustradas que a polpa de banana perdeu umidade 

muito rápido no início do processo de secagem. Como esperado, o tempo de secagem para 
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atingir a condição de equilíbrio foi reduzido em função da temperatura (Gráficos 03 e 04), 

isso ocorre por que em temperaturas mais elevadas a pressão de vapor de água contida no ar é 

reduzida, acelerando a perda de umidade. Silva et al. (2008) também verificaram, através 

curvas de secagem em camada de espuma da polpa de tamarindo, que um acréscimo na 

temperatura favoreceu a diminuição do tempo de secagem. 

Constata-se nos Gráficos 05, 06 e 07, que o aumento da concentração de albumina 

reduziu o tempo de secagem, isso ocorreu devido que o aumento na concentração do agente 

espumante reduz a densidade da espuma, aumentando o tamanho e número de poros, o que 

favorece a saída da umidade do produto. 

 

5.4. Caracterização morfológica  

 

Verifica-se através das imagens geradas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), as características morfológicas da polpa de banana em pó com 23 e 17% de albumina 

(Figuras 12 e 13, respectivamente), banana sem albumina (Figura 14) e albumina em pó 

(Figura 15). 

 

Figura 12 – Microscopia eletrônica de varredura da polpa de banana em pó com 23% de 

albumina. 

 
 

 

Figura 13 – Microscopia eletrônica de varredura da polpa de banana em pó com 17% de 

albumina. 
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Figura 14 – Microscopia eletrônica de varredura da polpa de banana em pó sem albumina. 

 

 

Figura 15 – Microscopia eletrônica de varredura da albumina em pó. 

 

            Observa-se a falta de uniformidade no tamanho e forma das partículas da banana em 

pó contendo albumina (Figuras 12 e 13). A forma das partículas observada está relacionada à 

espuma resultante da adição de albumina, que forma cavidades ocas, diferente dos produtos 

obtidos por spray-drying como a albumina em pó (Figura 15), que gera partículas esféricas de 

superfície lisa como consequência da retirada instantânea da água. As cavidades ocas são 

atribuídas aos espaços deixados pelas bolhas de ar, uma vez que elas não foram observadas na 

banana sem albumina (Figura 14), comportamento que também foi observado por Franco 

(2015) em seu estudo com desidratação de suco de yacon pelo método em camada de espuma. 

Verifica-se uma presença maior dessas cavidades na banana em pó com 23% de albumina, o 

que já era esperado, devido a maior estabilidade das bolhas de ar da espuma com essa 

concentração de agente espumante.  

Quanto ao tamanho das partículas, o número de imperfeições encontrado pode ser 

atribuído ao processo de raspagem e trituração em processador que a polpa de banana sofre 

logo após a secagem para a obtenção do pó, uma vez que não foram constatadas essas 

imperfeições na banana sem albumina, visto que não foi submetida à trituração. Essa relação 

de trituração/falta de uniformidade do tamanho das partículas também foi relatada por Silva 

Filho (2012) em seu estudo com manga handen em pó obtida pelo método de secagem em 

camada de espuma.  

A perda da estrutura da partícula da albumina certamente ocorreu devido à 

desnaturação mecânica e térmica, consequência da agitação em batedeira e temperatura de 
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secagem, respectivamente, bem como as interações entre essa proteína e os componentes da 

banana, como os açúcares. 

 

5.5. Propriedades de escoamento 

 

No Gráfico 08, estão dispostos os valores da densidade da banana em pó com 17 e 

23% de albumina em diferentes forças de consolidação.  

Nota-se que a densidade banana em pó aumentou com o aumento da força normal, isso 

corre porque em maiores cargas normais a compactação do material foi maior e, portanto, o 

volume de pó que ficou na célula do PFT, de massa constante, decresceu.  

Maiores densidades foram observadas na polpa de banana em pó com 23% de 

albumina, isso ocorre devido à maior presença de sólidos em relação à polpa de banana com 

17%, o que aumenta a massa das partículas. 

 

Gráfico 08 – Densidade da polpa de banana em pó em função da força normal de 

consolidação. 

 
 

  



69 

No Gráfico 09, tem-se o ângulo de atrito com a parede em função da força de 

consolidação, observa-se que o ângulo diminuiu com o aumento da força de consolidação, 

indicando menores forças de interação entre as partículas e a parede. Os maiores ângulos de 

atrito de parede foram observados na polpa de banana em pó contendo 17% de albumina, o 

que de acordo com Fitzpatrick, Barringer e Iqbal (2004), esse ângulo tende a aumentar com a 

diminuição do tamanho das partículas. O atrito com a parede está ligado ao peso do pó que 

deve ser suportado pela parede de um reservatório. Por isso, é um dado que ajuda na decisão 

da escolha do material a ser adotado no projeto de silos. Quanto maior o ângulo de atrito com 

a parede, mais difícil é o movimento do pó ao longo da superfície da parede. 

 

Gráfico 09 – Ângulo de atrito com a parede em função da força normal de consolidação da 

polpa de banana em pó contendo 17 e 23% de albumina. 

 
 

O Gráfico 10 mostra as forças inconfinadas de deslizamento em função das forças 

principais de consolidação da polpa de banana em pó com 17 e 23% de albumina. Quanto 

maior for o ângulo formado mais difícil é o escoamento. Desta forma, as duas amostras 

testadas apresentaram um escoamento fácil, conforme a escala de escoamento disposto no 

gráfico. 
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De acordo com Teunou e Fitzpatrick (1999), que estudaram o efeito da temperatura e 

da umidade do ambiente na escoabilidade de pós de chá, farinha de trigo e de permeado de 

soro, observaram que a umidade relativa tem uma forte influência na escoabilidade dos pós, 

isso por que em condições de elevada umidade, os pós absorvem água do ambiente 

transformando-se em um material “borrachoso” ou se aglomeram em tortas devido à 

formação de fortes pontes entre as partículas. 

 

Gráfico 10 – Força inconfinada de deslizamento em função da força principal de 

consolidação da polpa de banana em pó com 17 e 23% de albumina. 

 
Onde: I) escoamento livre; II) fácil escoamento; III) coesivo; IV) muito coesivo 

  

Ou seja, quanto menor a umidade do pó, maior sua escoabilidade, o que justifica os 

valores encontrados nesse estudo com a polpa de banana em pó, visto a baixa umidade do 

produto proporciona menores forças de interação entre as partículas, facilitando o “deslize” de 

uma partícula sob a outra. 

A amostra contendo 23% de albumina apresentou uma escoabilidade maior que a 

amostra com 17%, isso ocorreu devido a maior quantidade de albumina que aumentou as 

interações partícula-partícula, reduzindo os sítios disponíveis para interagir com a umidade, 

uma das principais responsáveis pela coesão dos pós. 
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5.6. Isotermas de adsorção 

 

Apresenta-se na Tabela 20, o resumo dos ajustes dos modelos por meio de regressão 

não linear aos dados experimentais da banana em pó, considerando-se as diferentes 

concentrações de albumina nas temperaturas empregadas nos ensaios. 

Como pode ser observado, o modelo de GAB descreveu com maior precisão as 

isotermas de sorção para a banana em pó nas duas concentrações estudadas, para as três 

temperaturas empregadas, pois apresentou valores de R
2
 próximos de 1 e valores de P 

menores que 10% . Porém, o modelo de Herdenson, também apresentou ajustes satisfatórios, 

embora inferiores ao de GAB. 

 

Tabela 20 - Valores do coeficiente de determinação (R
2
) e do desvio percentual médio (P), 

calculados para verificação do ajuste dos modelos matemáticos aos valores experimentais. 

Modelo 
Temperatura 

(ºC) 

17% 23% 

R
2
 P (%) R

2
 P (%) 

GAB 

25 0,9993 7,72 0,9989 8,59 

30 0,9998 4,21 0,9990 6,97 

35 0,9999 3,42 0,9991 6,35 

BET 

25 0,9746 19,63 0,9983 12,57 

30 0,9995 7,08 0,9924 7,13 

35 0,9995 6,48 0,9994 5,80 

HERDENSON 

25 0,9994 5,61 0,9989 6,71 

30 0,9991 6,00 0,9977 6,27 

35 0,9990 6,86 0,9976 7,09 

OSWIN 

25 0,9966 16,86 0,9971 16,06 

30 0,9990 9,82 0,9986 10,14 

35 0,9991 8,90 0,9988 9,30 
Fonte: Autor (2015). 

 

O modelo de GAB tem sido relatado na literatura como o modelo que melhor descreve 

as isotermas de sorção de alimentos, isso se deve ao fato que, segundo Andrade et al., (2011) 

o modelo de GAB tem uma opção de base teórica viável, uma vez que é um aperfeiçoamento 

das teorias físicas da adsorção de Langmuir e BET, fornecendo uma boa descrição do 

comportamento de sorção de quase todos os produtos alimentares (aw 0 - 0,9), onde seus 

parâmetros têm um significado físico em termos de processos de sorção, e que descreve a 

maioria dos efeitos da temperatura sobre isotermas por meio da equação de Arrhenius. 

Na Tabela 21 encontram-se os parâmetros determinados para o modelo de GAB, 

testados e ajustados para a banana em pó para as diferentes concentrações de albumina nas 

temperaturas estudadas.  
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Os valores obtidos pelo modelo de GAB para o teor de água da monocamada (Xm) 

mostram que os maiores valores desse parâmetro foram obtidos nas menores temperaturas e 

nas menores concentrações de albumina, porém, por essas diferenças serem pequenas, 

podemos concluir que pós possuem higroscopicidades semelhantes. Os valores de Xm 

diminuíram com o aumento da temperatura, isto pode ser atribuído à redução do número de 

zonas ativas como resultado de mudanças físicas e/ou químicas induzidas pela temperatura 

(IGLESIAS; CHIRIFE, 1976). 

 

Tabela 21 - Parâmetros Xm, C e K obtidos pelo modelo de GAB. 

Concentração 
Temperatura 

(ºC) 

Parâmetros 

Xm C K 

17% 

25 0,155028 0,597763 0,893941 

30 0,110611 0,937714 0,943043 

35 0,108218 0,978438 0,945410 

23% 

25 0,111739 0,929261 0,916507 

30 0,090012 1,334684 0,953793 

35 0,088542 1,392369 0,955661 
Fonte: Autor (2015). 

 

Este parâmetro é importante para predizer as condições de armazenamento e 

deterioração de alimentos, uma vez que indica a quantidade de água fortemente adsorvida aos 

sítios específicos na superfície do produto, fornecendo o conteúdo de água no qual se tem a 

estabilidade máxima de um produto desidratado. Em valores de umidade abaixo da umidade 

de monocamada, a taxa das reações de deterioração, exceto a oxidação de lipídios, é mínima 

(Goula et al., 2008). 

Em relação a constante de sorção C, que é a função das interações entre os sítios ativos 

do produto e as moléculas de água (Riganakos et al., 1994) e ao parâmetro K, que representa 

o fator de correção das propriedades das moléculas na multicamada com relação ao volume 

do líquido, observa-se que o aumento da temperatura e da concentração de albumina favorece 

o aumento dos valores de C e K. As constantes C e K de GAB são um indicativo do tipo de 

isoterma, o que de acordo com a classificação de Blahovec (2004) as isotermas de adsorção 

de água da banana em pó são do Tipo III, em razão de terem apresentado 0 < K ≤ 1 e C ≤ 2 

para o modelo de GAB. 

Conforme os Gráficos 11; 12; 13; 14 e 15, as isotermas de equilíbrio da banana em pó 

mostram curvas Flory-Huggins, tipo III, formato “J” de acordo com a classificação de 

Brunauer et al. (1940), típicas de alimentos ricos em componentes solúveis, que ocorrem pela 
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adsorção de um solvente abaixo da temperatura de transição vítrea, o que difere da maioria 

das isotermas de pós alimentícios, o que segundo Medeiros et al. (2006) a isoterma sigmoidal 

tipo II é a forma de isoterma mais comum em alimentos. Silva et al., (2015) verificaram em 

seu estudo com isotermas de adsorção de água da farinha das fibras residuais secas de manga 

isotermas tipo III, Lemos et al., (2015) também verificaram esse tipo de isoterma em seu 

estudo com isotermas de adsorção de água da farinha de cascas de manga. 

Nos Gráficos 11 e 12, observam-se as isotermas de sorção da banana em pó com a 

mesma concentração de albumina em função da variação da temperatura. Já nos gráficos 13; 

14 e 15 observam-se as isotermas de sorção da banana em pó na mesma temperatura em 

função da variação da concentração de albumina. 

Nos Gráficos 11 e 12, tem-se as isotermas da polpa de banana em pó com ajustes com 

o modelo de GAB, considerado o melhor dentre os testados. Observa-se que em todas as 

atividades de água, as curvas das isotermas a 30 e 35 ºC estão sobrepostas e a curva a 25 ºC 

mais afastada das demais a partir da aw 0,8, apresentando os menores teores de água de 

equilíbrio. 

 

Gráfico 11– Isoterma de sorção da polpa de banana em pó com 17% de albumina em 

diferentes temperaturas (ºC). 
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Gráfico 12 – Isoterma de sorção da polpa de banana em pó com 23% de albumina em 

diferentes temperaturas (ºC). 
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Gráfico 13 – Isoterma de sorção da polpa de banana em pó a 25 ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 
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Gráfico 14 – Isoterma de sorção da polpa de banana em pó a 30 ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 
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Gráfico 15 – Isoterma de sorção da polpa de banana em pó a 35 ºC em diferentes 

concentrações de albumina (%). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Atividade de água

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

U
m

id
a

d
e

 d
e

 e
q

u
ilí

b
ri
o

 (
g

/1
0

0
g

 m
.s

)

 1 7 %  

 2 3 %   

 

 
 

Constata-se nos Gráficos 13; 14 e 15, que o aumento da concentração de albumina (%) 

diminuiu os teores de água de equilíbrio, isso ocorre por que em menores quantidades desse 
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agente espumante, mais sítios de interação ficam disponíveis, e por consequência, requerem 

maiores quantidades de água para atingir o equilíbrio. 

 

5.7. Estabilidade da polpa de banana em pó 

 

5.7.1. Umidade 

 

Ao se realizar a análise de variância do teor de umidade da banana em pó nas duas 

embalagens testadas: laminada (Y1) e translúcida (Y2), verificou-se que o parâmetro tempo de 

armazenamento para as duas embalagens, com valor de F igual a 46,96 apresentou resultado 

significativo a um nível de 10% de probabilidade. 

No Gráfico 16 são apresentados os valores obtidos experimentalmente e as curvas de 

ajustadas por regressão linear, bem como os parâmetros de ajuste da equação. O valor do teor 

de umidade inicial (0 dias) para as embalagens laminada e translúcida foi de 1,05%, observa-

se que o teor de umidade aumentou com o tempo, atingindo um percentual de ganho de 

umidade de 75,16% e 451,59% para as respectivas embalagens ao final do armazenamento 

(90 dias) em relação ao inicio, mostrando a baixa permeabilidade ao vapor d’água da 

embalagem laminada em comparação com a translúcida.  

 

Gráfico 16 – Estabilidade da polpa de banana em pó para o parâmetro de umidade. 
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Segundo Figueiredo (1998) o aumento na umidade durante o armazenamento é 

previsível quando a embalagem utilizada não é impermeável ao vapor d’água e a amostra 

apresenta comportamento higroscópico. 
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Mesmo diante do aumento do teor de umidade da polpa de banana em pó nas duas 

embalagens, a ANVISA (2005) determina que produtos de frutas secos tenham uma umidade 

máxima de 25% (g/100g), valor muito superior ao encontrado nesse estudo, portanto, 

podemos considerar as amostras de polpa de banana em pó como estáveis dentro do período 

estudado. 

 

5.7.2. Higroscopicidade 

 

Nos sete períodos de tempo em que foram avaliadas as amostras, foram verificadas 

diferenças significativas entre os valores médios da higroscopicidade a um nível de 10% de 

probabilidade pelo teste F (7,26), para os diferentes tempos de armazenamento entre as 

embalagens. 

Tem-se no Gráfico 17 a representação dos valores médios experimentais da 

higroscopicidade da polpa de banana em pó, nas duas embalagens estudadas em função do 

tempo de armazenamento, bem como as curvas ajustadas por regressão linear e os parâmetros 

de ajuste das equações.  

Constatam-se diferenças entre os valores médios para os diferentes tempos de 

armazenamento. O valor da higroscopicidade diminuiu com o aumento do tempo de 

armazenamento, atingindo um percentual de redução de 3,82% para a laminada e de 29,86% 

para a translúcida no tempo final (90 dias) em relação ao inicial (0 dias).  

Tonon et al., (2009), afirmou que pós com umidades mais baixas tem maior facilidade 

em adsorver água, ou seja, são mais higroscópicos, o que está relacionado ao maior gradiente 

de concentração de água existente entre o produto e o ambiente.  

Isso ficou evidente nas retas geradas do gráfico, cujo pó acondicionado na embalagem 

laminada obteve uma maior higroscopicidade, visto que possuía uma menor umidade em 

relação ao pó acondicionado na embalagem translúcida. 
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Gráfico 17 – Estabilidade da polpa de banana em pó para o parâmetro de higroscopicidade. 
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5.7.3. Solubilidade 

 

Pela análise de variância para a solubilidade da banana em pó verificou-se diferença 

significativa, pelo teste F, para o fator tempo de armazenamento a nível de 10% de 

probabilidade (F=13,66) entre as embalagens. 

No Gráfico 18 estão apresentados os valores médios da solubilidade da polpa de 

banana em pó, durante o armazenamento. Verifica-se que houve oscilações nos valores 

médios das duas embalagens, não ficando evidente nenhum tipo de comportamento padrão. 

No tempo de 30 dias apresenta-se isoladamente uma diferença significativa com relação a 

todos os outros períodos para as duas embalagens, não existindo, entretanto, diferença 

significativa entre o período inicial e o final.  

Como a solubilidade descreve a capacidade do pó de ser dissolvido em água, é 

aceitável sua estabilidade durante o período de armazenamento estudado, uma vez que não 

houve alterações suficientes para ocasionar a perda dos componentes responsáveis por tal 

solubilidade, como os açúcares e proteínas presentes na polpa de banana em pó. 
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Gráfico 18 – Estabilidade da polpa de banana em pó para o parâmetro de solubilidade. 
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5.7.4. Acidez 

 

Pela análise de variância para a acidez da banana em pó verificou-se diferença 

significativa, pelo teste F, para o fator tempo de armazenamento a nível de 10% de 

probabilidade (F=2,25) entre as embalagens. 

No Gráfico 19 estão apresentados os valores médios da acidez da polpa de banana em 

pó, durante o armazenamento. Verifica-se que houve oscilações nos valores médios das duas 

embalagens, não ficando evidente nenhum tipo de comportamento padrão. No tempo de 15 

dias apresenta-se isoladamente uma diferença significativa com relação a todos os outros 

períodos para a embalagem translúcida, não existindo, entretanto, diferença significativa entre 

o período inicial e o final.   

Lisboa et al., (2012) em seu estudo  com armazenamento de figo-da-índia em pó 

obtido por secagem em camada de espuma, constatou que a acidez diminuiu entre o início e 

os 20 dias de armazenamento, e a partir de 20 dias não ocorreram mais reduções e a acidez se 

manteve estatisticamente estável até o final dos 80 dias para as duas embalagens testadas. 
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Gráfico 19 – Estabilidade da polpa de banana em pó para o parâmetro de acidez. 
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5.7.5. pH 

 

Pela análise de variância para o pH da banana em pó verificou-se diferença 

significativa, pelo teste F, para o fator tempo de armazenamento a nível de 10% de 

probabilidade (F=39,03). 

No Gráfico 20 estão apresentados os valores médios do pH da polpa de banana em pó, 

durante o armazenamento. Verifica-se que houve oscilações nos valores médios das duas 

embalagens, não ficando evidente nenhum tipo de comportamento padrão. No tempo de 75 

dias apresenta-se isoladamente uma diferença significativa com relação a todos os outros 

períodos para as duas embalagens, não existindo, entretanto, diferença significativa entre o 

período inicial e o final, visto a variação de 2,03 e 3,61% para as embalagens laminada e 

translúcida, respectivamente. Já Alexandre et al., (2014), em seu estudo com armazenamento 

de pitanga em pó obtida por secagem em camada de espuma, observou que o pH  diferiu 

estatisticamente entre o tempo inicial (zero) e o tempo final (60 dias) do armazenamento com 

tendência de aumento nos valores a partir dos 30 dias, verificando um aumento no final do 

armazenamento (60 dias) de 3,6%. 
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Gráfico 20 – Estabilidade da polpa de banana em pó para o parâmetro de pH. 
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5.7.6. Cor instrumental (L*, a* e b*) 

 

 

A análise de variância revelou efeito significativo a 10% de probabilidade para o 

tratamento tempo de armazenamentos obre os resultados da intensidade de vermelho (a*), 

intensidade de amarelo (b*) e luminosidade (L*) da polpa de banana em pó, apresentando um 

valor de F igual a 164,30; 896,73 e 150,91, respectivamente. 

Constata-se no Gráfico 21, que a intensidade de vermelho (a*) oscilou nos valores 

médios das duas embalagens, não ficando evidente nenhum tipo de comportamento padrão. 

Porém, a partir do tempo de 60 dias apresenta-se uma tendência do aumento do valor de a* 

para a embalagem translúcida e a diminuição do valor desse parâmetro para a laminada. A 

variação dos valores iniciais para os finais foi de 32,72 e 2,47% para as embalagens laminada 

e translúcida, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Gráfico 21 – Estabilidade da polpa de banana em pó para a coordenada de cor a*. 
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No Gráfico 22, têm-se os valores médios experimentais da intensidade de amarelo (b*) 

da banana em pó, nas duas embalagens estudadas em função do tempo de armazenamento. 

Constatam-se diferenças entre os valores médios para os diferentes tempos de 

armazenamento.  

 

Gráfico 22 – Estabilidade da polpa de banana em pó para a coordenada de cor b*. 
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O valor da coordenada de cor b* aumentou no decorrer do tempo de armazenamento, 

atingindo um percentual de aumento de 0,06% para a laminada e de 6,54% para a translúcida 

no tempo final (90 dias) em relação ao inicial (0 dias). Tem-se ainda a curva de cor do 

parâmetro b* ajustada por regressão linear e os parâmetros de ajuste da equação. 

No Gráfico 23 estão apresentados os valores médios da luminosidade (L*) da banana 

em pó, durante o armazenamento. Verifica-se que houve oscilações nos valores médios das 

duas embalagens, não ficando evidente nenhum tipo de comportamento padrão. 

 

Gráfico 23 – Estabilidade da polpa de banana em pó para a coordenada de cor L*. 
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Constata-se que os valores de L* mantiveram-se estáveis, devido a baixa variação 

entre o período inicial e o final, que foi de 0,98 e 0,45% para as embalagens laminada e 

translúcida, respectivamente. 

Segundo Fellows (2006), a taxa de escurecimento em produtos de frutas armazenados 

depende da atividade de água do alimento e da temperatura de estocagem, este processo 

aumenta consideravelmente quando o teor de água do produto é maior que 4 a 5 % em base 

úmida e sob temperaturas de estocagem acima de 38 ºC. Verifica-se que o maior número de 

alterações de cor ocorreu a partir do tempo de 60 dias, quando a umidade ultrapassa 4%, para 

a banana em pó armazenada na embalagem translúcida, com o aumento dos valores das 

coordenadas a* e b*. 
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O aumento do valor da coordenada a* a partir do tempo de 60 dias para a embalagem 

translúcida indica intensificação da cor vermelha, em virtude da formação de compostos de 

coloração marrom (REIS et al., 2006). 

O aumento da coordenada b* da polpa de banana em pó da embalagem translúcida 

parece está relacionada ao aumento da umidade do produto, comportamento semelhante que 

também foi observado por Coradi et al. (2008), que verificaram para os grãos de café secados 

após 90 dias de armazenamento em contêineres herméticos sob temperatura controlada de 21 

a 23 °C e umidades relativas de 60 e 80%, aumento significativo nos valores da intensidade 

de amarelo com o aumento da umidade relativa. 

A manutenção dos valores da coordena L* para a banana em pó nas duas embalagens 

testadas pode está relacionada à presença de albumina, do ácido ascórbico, que age como 

antioxidante, bem como a baixa umidade do produto que inviabiliza a reação de Maillard. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que os fatores de tempo de secagem, temperatura de secagem e 

concentração de albumina tiveram efeito sobre as respostas de higroscopicidade e cor 

instrumental, que possibilitou a escolha das melhores condições para o processo de obtenção 

de polpa de banana em pó por secagem em camada de espuma, que foi de 85 ºC, com 23% de 

albumina, por 300 minutos. 

As secagens da polpa de banana foram influenciadas pela temperatura, ocorrendo à 

secagem em menor tempo na temperatura mais elevada e com maior concentração de 

albumina. Os modelos de Page, Henderson e Pabis e, Midilli representaram, satisfatoriamente, 

os dados experimentais da secagem da polpa de banana, com os melhores ajustes revelados 

pela equação de Midilli. 

Os resultados de microscopia eletrônica de varredura da polpa de banana em pó 

revelaram que maiores teores de albumina formam partículas com maior número de cavidades 

ocas, de forma e tamanho irregulares.  

As propriedades de escoamento indicam que o aumento da adição de albumina 

favorece o escoamento da polpa de banana em pó. 

No estudo de isotermas, foi observado que os modelo de GAB e Henderson 

representaram satisfatoriamente os dados experimentais da polpa de banana em pó, com os 

melhores ajustes revelados pela equação de GAB. As curvas obtidas foram classificadas como 

tipo III e indicaram que maiores concentrações de albumina conferem maior estabilidade ao 

produto. 

Para a estabilidade da polpa de banana em pó, foi possível observar durante o período 

de armazenamento o aumento dos teores de umidade e a redução da higroscopicidade para as 

duas embalagens testadas, além do aumento dos valores da coordenada de cor b* para a 

embalagem translúcida. A embalagem laminada revelou maior eficiência na manutenção das 

características do produto em relação a embalagem translúcida. 
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