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Resumo 

 

O gengibre é uma planta cujo rizoma tem ampla aceitação na indústria de cosméticos, 

alimentos e bebidas, além de ser bastante empregado na medicina popular. Após a colheita, a 

qualidade dos rizomas é reduzida acarretando perdas significativas na qualidade e no tempo 

de permanência do produto nas prateleiras. O objetivo desta pesquisa foi otimizar o processo 

de desidratação osmótica do Gengibre. Na implementação foram realizados estudos por meio 

de planejamento fracionário 2
7-3

 e 2
3
, para avaliar a influência das variáveis independentes: 

temperatura, concentração da solução osmótica, tempo de imersão, NaCl, geometria de corte, 

cobertura de alginato e agitação sobre a perda de umidade (PU), o ganho de sólidos (GS) e o 

índice de desidratação osmótica (IED). Após esta etapa, com objetivo de encontrar as 

melhores condições de desidratação osmótica para o gengibre, foi realizado um planejamento 

fatorial 2
3
,
 
para a determinação do melhor tempo de imersão, temperatura e concentração da 

solução osmótica para processamento. Um planejamento fatorial 2
2
 foi realizado para avaliar 

a influência das variáveis tempo de imersão e concentração do agente osmótico sobre os 

coeficientes de difusão da água e da sacarose. Os resultados demonstraram que a presença de 

NaCl, cobertura, o geometria de corte e a agitação não influenciaram significativamente a 

perda de umidade e o ganho de sólidos (p>0,05). Entretanto, baixos tempos de imersão e 

temperatura, associados à alta concentração da solução osmótica resultam em significativa 

redução do ganho de solutos e satisfatória perda de umidade. As melhores condições 

encontradas para desidratação osmótica do gengibre foram temperatura 34°C, concentração 

44°Brix e tempo de imersão 120 minutos. Em relação aos coeficientes de difusão, ambos 

foram influenciados pelo tempo de imersão, porém, a concentração do agente osmótico 

influenciou apenas o coeficiente de difusão da sacarose. Com estes parâmetros, a desidratação 

osmótica demonstrou ser eficaz para a redução da umidade de gengibres, podendo ser uma 

alternativa para aumentar a vida útil deste produto. 

 

Palavras-chave: Zingiber officinale Roscoe. Desidratação. Tratamento osmótico. 

  



 

 

 
 

Abstract 

 

Ginger is a plant whose rhizome has wide acceptance in the food and beverage industry and is 

very used in folk medicine. After harvest, the quality of the rhizomes is reduced leading to 

significant losses in the value and permanence of product on the shelves. The objective of this 

research was to optimize the process of osmotic dehydration of ginger ( Zingiber officinale 

Roscoe ). To implement studies a planning fractional 2
7-3

 and 2
3
 were conducted to evaluate 

the influence of independent variables: temperature, concentration of the osmotic solution, 

immersion time, NaCl, cut, alginate coating and agitation. After this step, in order to find the 

best conditions of osmotic dehydration to ginger a factorial design 2
3
 was performed, 

determining the best immersion time, temperature and concentration of the osmotic solution 

for processing. A 2
2
 factorial design was conducted to evaluate the influence of variables 

immersion time and concentration of osmotic agent on the diffusion coefficients of water and 

sucrose. The results showed that the presence of NaCl, coating and agitation did not influence 

the moisture loss and solid gain (p>0.05). However, low immersion times and temperatures 

associated with the high osmotic solution concentration results in significant reduction of the 

solid gain and satisfactory moisture loss. The best conditions found for osmotic dehydration 

of ginger were temperature 34°C, 44°Brix and 120 minutes. Regarding the diffusion 

coefficients, both were influenced by immersion time, however, the concentration of the 

osmotic agent only influenced the diffusion coefficient of sucrose. With these parameters, the 

osmotic dehydration proved effective for reducing moisture gingers, could be an alternative to 

increase the shelf life of this product. 

 

Keywords: Zingiber officinale Roscoe. Dehydration. Osmotic treatment 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O gengibre (Zingiber officinale Roscoe) é uma planta da família Zingiberaceae 

herbácea, cujo rizoma é amplamente comercializado em função de seu emprego alimentar e 

industrial, especialmente como matéria-prima para fabricação de bebidas, perfumes e 

produtos de confeitarias como pães, bolos, biscoitos e geléias, além do uso na medicina 

popular (AN et al., 2013). 

Várias propriedades do gengibre foram comprovadas em experimentos científicos, por 

diversos autores, destacando-se a atividade antiinflamatória, antináusea, antimutagênica, 

antiúlcera, combate a hipoglicemia, atividade antibacteriana, antireumática dentre outras 

(AHUI et al., 2008; DING et al., 2013; SHUKLA; SINGH, 2007; EL-ABHAR et al., 2008; 

GAO; ZHANG, 2010).    

No Brasil, a cultura de gengibre tem grande importância, não somente para o consumo 

da população local, em função de seu emprego alimentar, industrial e medicinal, como 

também para a exportação, destinada a países ocidentais, que o consomem em grandes 

quantidades. A produção nacional por hectare, pode atingir 30 toneladas do produto fresco e 

três toneladas do produto seco (ELPO et al., 2008). 

Após a colheita, a qualidade dos rizomas é reduzida devido à perda de peso, 

murchamento, enrugamento da superfície, brotação, deterioração fisiológica, ataque de 

patógenos e mudanças nos compostos físico-químicos como proteína e fibra bruta. Este fato 

ocasiona perdas significativas no valor e no tempo de permanência do produto nas prateleiras 

(LANA, 1993). 

Uma das alternativas para prolongar o consumo do gengibre como produto é a 

utilização de processos de secagem que tem como finalidade reduzir perdas pós-colheita, 
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dentro dos quais se destacam os tratamentos osmóticos, que vem sendo empregados 

principalmente como tratamento prévio a alguns processos convencionais, tais como 

congelamento e secagem ao ar (ANDRADE et al., 2007; CHAVARRO-CASTRILLÓN et al., 

2006; AZEREDO; JARDINE, 2000; SOUZA NETO et al., 2005; MOTA, 2005; PARK et al., 

2001; TONON et al., 2006). 

A desidratação osmótica visa à remoção parcial da água de alimentos sólidos como 

frutas e outros materiais biológicos, podendo ser aplicada para concentrar unidades biológicas 

vivas de células. Destaca-se ainda como um pré-tratamento eficiente, uma vez que promove 

uma melhora na qualidade do produto final, acarretando numa redução da perda de nutrientes 

como vitaminas e minerais (ANDRADE et al., 2007; URIBE et al., 2011).  

A desidratação osmótica apresenta vantagens sobre outros processos de secagem como 

maior retenção de componentes voláteis e manuntenção da cor natural do alimento sem 

utilização de sulfitos, inibição de escurecimento enzimático e baixo consumo de energia 

(MERCALI et al., 2011).  

Pouco conhecimento da técnica de desidratação osmótica para o gengibre é encontrado 

na literatura, sendo este rizoma de grande relevância gastronômica como condimento na 

culinária e medicina popular. Diante do exposto torna-se válido a realização desta pesquisa, 

tendo como objetivo a aplicação da desidratação osmótica do gengibre, procurando manter 

suas características in natura e assim diminuindo os desperdícios gerados pós-colheita, e 

oferecendo ao produtor alternativas para preservá-lo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Otimizar o processo de desidratação osmótica do Gengibre (Zingiber officinale 

Roscoe). 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a influência da temperatura, concentração da solução osmótica, tempo de imersão, 

geometria de corte, agitação, cloreto de sódio (3%) e cobertura de alginato (2%) sobre a 

perda de umidade, o ganho de sólidos e o IED (Índice de Eficiência da Desidratação).  

 Estabelecer as melhores condições da desidratação osmótica para o gengibre. 

 Verificar a qualidade microbiológica do gengibre desidratado osmóticamente de acordo com 

a legislação em vigor. 

 Avaliar sensorialmente os ensaios com maiores IED. 

 Determinar a cinética de transferência de massa e o coeficiente de difusão da água e da 

sacarose durante a desidratação osmótica do gengibre. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GENGIBRE 

 

Raiz de gengibre, mangaratá, mangaratáia ou simplesmente gengibre são os nomes 

pelos quais é conhecido o rizoma da Zingiber officinale Roscoe, uma planta herbácea e perene 

da família das Zingiberáceas, que pode atingir de trinta centímetros até um pouco mais de um 

metro de altura. Seus ramos e folhas de coloração verde-escura partem de um caule grosso, 

duro, tuberoso, articulado e vivaz, denominado rizoma. As flores acham-se dispostas em 

espigas presas a hastes especiais que saem diretamente dos rizomas, sendo tubulares, roxas e 

amarelo-claras. Nem sempre presentes, os frutos têm coloração vermelha e diversas sementes 

pretas e pequenas (RAVINDRAN & BABU, 2005). 

A família Zingiberaceae apresenta distribuição em áreas tropicais e semi-tropicais, 

incluindo cerca de 50 gêneros e 1100 espécies. Do ponto de vista econômico, destaca-se o 

Zingiber officinale, com rizomas aromáticos (SOUZA, 2005) 

Natural do sudeste asiático, onde é cultivado e utilizado medicinalmente há mais de 

três mil anos, o gengibre é largamente utilizado na milenar gastronomia oriental e com boa 

aceitação no mundo moderno, principalmente devido a popularização das cozinhas chinesas e 

indianas no ocidente (PANIZZA, 2001).  

O rizoma é comercializado em diversas formas, fresco, seco, picado, em conserva, 

cristalizado, em pó ou na forma de óleo essencial e possui sabor picante e levemente agridoce 

(NEGRELLE et al., 2005; ELPO;NEGRELLE, 2006). 
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O gengibre foi introduzido no Brasil pelos holandeses, no século XVI, sendo hoje 

cultivado principalmente na faixa litorânea do Espírito Santo, maior produtor nacional 

(SEAG-ES, 2010). O litoral de Santa Catarina e Paraná, e o Sul do estado de São Paulo 

também apresentam boa produtividade em razão das condições de clima (quente e úmido) e 

de solo (arenoso, fértil, rico em matéria orgânica e de boa drenagem) serem adequadas para o 

cultivo (MENDES, 2007).  

No cenário mundial, o Brasil se inclui entre os pequenos produtores de gengibre, cuja 

produção é orientada em sua maioria para exportação. Segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - Secretaria de Comércio Exterior, as 

exportações de gengibre nos últimos anos (2005/2008) apresentaram estabilidade (MDIC, 

2010). De 1996 a 2006, o Estado de São Paulo exportou em média 4 toneladas/ano de 

gengibre, com preços médios praticados em torno de US$ 0,80/kg (ALMEIDA, 2007). No 

estado do Espírito Santo, 320 hectares estão destinados ao cultivo do rizoma, representando 

60% da produção brasileira e exportação para os mercados da Europa, Canadá e Estados 

Unidos (ZEPPER, 2006). Na safra 2004/2005, o Departamento de Economia Rural (DERAL), 

da Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB), registrou 

produção estadual de 1.579 toneladas com valor de R$ 3.106.334,00 (ANDRETA, 2005). 

O rizoma do gengibre é amplamente comercializado em função de seu extenso 

emprego industrial, principalmente nos setores de cosméticos (shampoo, sabonetes e cremes), 

farmacêutico e alimentício. Destaca-se o setor alimentício, no qual o gengibre é utilizado 

como matéria-prima para fabricação de bebidas alcoólicas, refrigerantes, refrescos e produtos 

de panificação e confeitaria (pães, bolos, biscoitos e geléias), na produção de condimentos, 

conservas e picles, e como ingrediente em preparados alimentícios, sopas e molhos 

(RAVINDRAN & BABU, 2005). 
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A tabela 1 apresenta a composição centesimal típica do gengibre fresco determinada 

pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2008).  

 

Tabela 1: “Composição centesimal do rizoma de gengibre fresco”. 

Constituíntes g(100g)
-1 

Umidade 78,89 

Carboidratos 17,77 

Proteínas 1,82 

Lipídios 0,75 

Cinzas 0,77 

                                Fonte: USDA, 2008 

 

Estudos feitos por Leonel et al (2005) apontam para a composição do gengibre com 

84,37g de Umidade, 12,64g de carboidratos, 1,17 g de proteínas, 0,86 g de lipídios e 0,96 de 

cinzas. Verifica-se que há consideráveis variações na composição do gengibre entre as 

espécies existentes, bem como dentro de uma mesma variedade, principalmente quanto à 

umidade (BANDEIRA-PEREIRA  et al., 2007).  

Uma das principais causas da deterioração dos alimentos é quando estes apresentam 

umidade elevada fato que, para os pesquisadores El-aouar (2001) e Azoubel (2002), deve ser 

resolvido mediante técnicas de desidratação, para cujo emprego Xin et al. (2013) descrevem a 

utilização da desidratação osmótica seguida da secagem convectiva, fornecendo um produto 

atrativo ao consumo e minimizando, desta forma, os danos causados pelo calor nos atributos 

cor, textura e sabor do alimento. 

 

3.2 DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 
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 A alta perecibilidade dos alimentos, associada às dificuldades de  armazenamento 

contribuem para uma grande perda da produção nacional, gerando a necessidade do 

desenvolvimento de processos de conservação e preservação (GOMES, et al., 2007).  

 O controle da atividade de água do alimento, de fatores do ambiente como a 

temperatura de armazenamento, bem como a inativação térmica de micro-organismos e de 

fontes de deterioração bioquímica, são alguns dos princípios básicos da conservação de 

alimentos (AZEREDO, 2004). 

Dos diversos métodos para conservação dos alimentos desenvolvidos pelo homem, a 

secagem apresenta-se como  alternativa para redução das perdas pós-colheita de vegetais. 

Dentre os processos de secagem, a desidratação osmótica destaca-se como uma forma de 

reduzir a umidade do alimento utilizando um gradiente de concentração de solutos, 

diminuíndo assim, sua susceptibilidade para deterioração, seja ela de natureza química ou 

biológica (ANDRADE et al., 2003).  

A desidratação osmótica (DO), também denominada desidratação-impregnação por 

imersão, baseia-se na remoção parcial da água do alimento, como frutas e hortaliças, por 

imersão do produto em uma solução hipertônica de sal ou açúcar. Em geral, este processo 

elimina ao redor de 20% a 70% de umidade do tecido vegetal, diminuindo com isso o peso do 

alimento, garantindo economia e praticidade em seu armazenamento e transporte (MARTIM 

et al., 2007). 

Durante o processo ocorre naturalmente incorporação de sólidos na superfície do 

alimento e, consequente, diminuição da atividade de água e velocidade de deterioração do 

alimento. Ganhos de sólidos superiores a 25% ocorrem, principalmente, quando são utilizadas 

soluções osmóticas de alta concentração (50° a 75°Brix) (TOREZAN, 2005).  

 A força motriz para a difusão de água do alimento para a solução é criada porque a 
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estrutura de superfície celular funciona como uma membrana semipermeável, possibilitando a 

existência de um gradiente de concentração entre os meios intra e extracelular.  

O transporte da água do alimento para a solução osmótica é acompanhada pela difusão 

simultânea, e em contra-corrente, de soluto da solução osmótica para o alimento (Figura 1). 

Este segundo (incorporação de soluto) é considerado indesejável, quando mais acentuado, 

especialmente quando se busca maior similaridade com a fruta fresca. O controle das 

variáveis que influenciam estes fluxos simultâneos e opostos é uma das principais 

dificuldades na modelagem da cinética de desidratação osmótica (ISPIR et al., 2009). Desta 

forma, o estudo dos fluxos de transferência de massa, ocorridos durante a DO, é importante 

para predizer as propriedades físicas deste novo produto (MEDINA-TORRES et al., 2008). 

Sabendo que a membrana responsável pelo transporte osmótico não é perfeitamente 

seletiva, outros solutos presentes nos alimentos também podem ser difundidos para a solução 

osmótica (Figura 1). Embora, proporcionalmente insignificante em relação aos outros dois 

fluxos principais, este exerce importante papel sobre a qualidade organoléptica e nutricional 

do produto (AZEREDO et al., 2000). 

 

Figura 1 – Esquema de transferência de massa na desidratação osmótica. 

(Fonte: Adaptado de Ispir et al., 2009) 
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Durante o processo ocorrem períodos dinâmicos e de equilíbrio de fluxos, permitindo 

assim o cálculo de modelos teóricos indicando quais fatores possuem maior influencia no 

processo (MEDINA-TORRES et al., 2008).  

O efeito de vários fatores, incluindo  tipo e a concentração dos agentes osmóticos, 

temperatura, tempo de processamento, agitação, proporção alimento/solução e as 

características das matérias-primas têm sido amplamente investigado e é essencial o 

entendimento para a otimização do processo em cada tipo de alimento (ANDRADE et al., 

2007; EL-AQUAR et al., 2006; OZEN et al., 2002;). 

 Torregianni e Bertolo (2001) apresentam como a grande vantagem da desidratação 

osmótica a manuntenção da qualidade nutricional e sensorial dos produtos de fruta, podendo 

ser uma importante ferramenta para desenvolver novos produtos, agregar valor aos produtos 

existentes no mercado e preparar frutas com propriedades funcionais. 

 Os estudos de Alves & Silveira (2002) reforçam a idéia de que a DO mantém o valor 

nutritivo dos alimentos quando observaram durante a secagem convectiva, insignificante 

redução do conteúdo de licopeno, cálcio e ácido ascórbico em tomates previamente 

submetidos à desidratação osmótica. 

 Elias et al. (2008), demonstraram que o processo de desidratação osmótica foi 

eficiente para a manuntenção da qualidade nutricional de caqui, além de aumentar a 

aceitabilidade do produto em relação ao in natura (ELIAS et al. 2008). 

 Kowalska e Lenart (2001) observaram que a imersão de maçãs em soluções osmóticas 

resultou na diminuição  do murchamento de 80 para 60%, utilizando diferentes temperaturas, 

tempos de imersão e concentrações. 
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3.3 PARÂMETROS OPERACIONAIS DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

  

 Para o acompanhamento e a avaliação da desidratação osmótica, diversos parâmetros 

podem ser determinados, dentre eles, destacamos a perda de água, o ganho de sólidos e o 

índice de eficiência da desidratação, cujas definições são apresentadas a baixo 

(LARANJEIRA, 1997): 

a) Perda de Umidade (PU)  

Também denominado de perda de umidade, é calculado através da equação: 

 

  ( )      
(         )

  
 

Onde, 

Mi = peso inicial da amostra, g; 

Mf = peso final da amostra g; 

Ui = umidade inicial da amostra, g/100g ou % em base úmida; 

Uf = umidade final da amostra, g/100g ou % em base úmida; 

 

 

b) Ganho de sólidos 

 Através deste parâmetro podemos estimar quanto de soluto foi adsorvido na superfície 

do alimento após o processamento. É obtido através da equação;  

 

   ( )      
(           )
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Onde, 

Mi = peso inicial da amostra, g; 

Mf = peso final da amostra, g; 

Bi = teor de sólidos inicial da amostra, g/100g ou % em base úmida; 

Bf = teor de sólidos final da amostra, g/100g ou % em base úmida; 

 

c) Índice de eficiência da desidratação (IED) 

 Este parâmetro é calculado através da relação entre a perda de umidade e o ganho de 

soluto, como descrito na equação a baixo: 

 

    
  

  
 

  

 Dependendo das propriedades desejadas no produto final as seguintes situações podem 

ocorrer (SOUZA NETO et al., 2005): 

 Processos onde se deseja incentivar a desidratação – deve-se operar com índices IED 

altos, valores entre 1,5 a 4%, de modo a obter perda de água alta, mantendo-se o 

ganho de soluto tão baixo quanto possível; 

 Processo onde se deseja incentivar a impregnação – deve-se operar com índices IED 

baixos, mantendo-se a perda de água tão baixa quanto possível; 

 Processo onde se deseja alcançar determinada formulação – o índice IED deve ser 

controlado a um nível que cubra todas as necessidades de formulação. Neste caso, o 

ganho de soluto deve ser mantido dentro de uma faixa previamente definida, baseada 

nas necessidades específicas do produto. 
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3.4 VANTAGENS DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

A técnica de desidratação osmótica possibilita a obtenção de produtos levemente 

transformados e vem sendo indicada como uma potencial alternativa tecnológica para o 

processamento de alimentos (Queiroz et al., 2008). 

Podemos destacar inúmeras vantagens para o uso da desidratação osmótica dentre elas: 

a preservação das propriedades funcionais e organolépticas dos alimentos; redução do 

requerimento de energia para retirada de umidade; eliminação de tratamento químico e 

aumento da estabilidade do produto (EL-AQUAR et al., 2003). Mediante esse processo é 

possível obter produtos de alta qualidade capazes de serem incorporados a produtos de 

padarias, confeitos ou a cereais prontos para o consumo (OZDEMIR et al., 2008). 

Devido a vantagens relacionadas com o baixo consumo de energia e a manutenção da 

qualidade do alimento, a desidratação osmótica está ganhando popularidade como etapa 

preliminar à secagem do alimento (EREN; KAYMAK-ERTEKIN, 2007).  

No entanto o produto submetido a este processo não apresenta conteúdo de umidade 

suficientemente baixo para ser considerado como estável na sua vida prateleira (SOUZA 

NETO et al., 2005). O uso desta técnica, utilizando baixas temperaturas, minimiza a 

degradação do produto e permitem mudanças controladas das propriedades originais da 

matéria prima (CHENLO et al., 2006).  

 

3.5 FATORES QUE AFETAM O TRATAMENTO OSMÓTICO 

 O entendimento dos fatores que afetam o tratamento osmótico é necessário para obter 

produtos com boa qualidade assim como otimizar o processo de desidratação osmótica. 
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 3.5.1 Temperatura 

  

 Dentre os diversos fatores que influenciam o processamento osmótico, a temperatura é 

um dos que afeta diretamente a cinética de desidratação osmótica. Com a elevação da 

temperatura a viscosidade da solução osmótica tende a diminuir e assim o coeficiente de 

difusão da água torna-se maior, aumentando a transferência de água da fruta para o meio 

osmótico (RUIZ-LOPES et al., 2011).  

 Em geral, quanto maior for a temperatura do processo,  maior será a taxa de 

transferência de massa, principalmente devido ao aumento da permeabilidade da célula. Por 

outro lado, as temperaturas acima de 45°C podem provocar alterações indesejáveis na cor, 

sabor e aroma, bem como mudanças na parede celular do tecido submetido ao processamento 

(TORREGIANI, 1993); 

 A faixa de temperatura normalmente utilizada no estudo do processo de desidratação 

osmótica está entre 20°C e 50°C, onde a temperatura ótima depende da estrutura do tecido 

celular do produto e das etapas posteriores de conservação (QUEIROZ et al., 2007; SINGH et 

al., 2007). 

 Souraki et al. (2013) estudando a difusividade efetiva da água e da sacarose durante a 

desidratação osmótica de maçãs em diferentes concentrações (30, 40 e 50%) e temperaturas 

(30, 40 e 50°C) observaram que a perda de umidade e o ganho de sólidos foram influenciados 

positivamente pelo aumento da temperatura.  

 Devic et al. (2010) também obtiveram aumento da perda de água para diferentes 

cultivares de maçãs com o incremento da temperatura da solução osmótica de 45 para 60 °C 

na concentração de 60 °Brix. As perdas de água obtidas após 1, 2 e 3 h de imersão na solução 

osmótica foram de 32, 40 e 48 % à temperatura de 45°C, e de 45, 50 e 52 % a 60 °C. Em 
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relação às diferentes cultivares avaliadas, não houve diferença significativa quanto à perda de 

água.  

 Campos et al. (2012), ao avaliarem o efeito da variável temperatura na desidratação 

osmótica de fatias de carambola verificaram que o aumento desta variável causou uma 

redução considerável na umidade final do fruto. Além disso, com temperaturas próximas ao 

ambiente (26,4°C) o processo tendia a alcançar o equilíbrio mais rapidamente. 

 Ferrari et al. (2005) avaliaram o efeito da temperatura sobre a desidratação osmótica 

do melão e relataram que algumas alterações podem ocorrer em temperaturas mais elevadas, 

tais como edema e plastização na membrana celular, o que torna os frutos mais permeável 

para a passagem de água e entrada de sólidos. 

 Park et al. (2002), avaliaram a cinética de desidratação osmótica de cubos de pera, em 

soluções de sacarose de 40, 55 e 70 °Brix e temperaturas de 40, 50 e 60 °C, e observaram que 

a perda de água e o ganho de sólidos aumentaram com o aumento da temperatura e com o 

aumento da concentração da solução de sacarose. 

  

 3.5.2 Concentração do agente osmótico 

  

 Diversos estudos com diferentes concentrações de soluções osmóticas apontam para a 

existência de uma relação direta entre a concentração da solução hipertônica com a perda de 

água e ganho de sólidos (RASTOGI et al., 2002). O aumento da concentração da solução 

osmótica reduz o tempo de processamento requerido para atingir  um dado nível de conteúdo 

de umidade; além disso, a quantidade de água que pode ser removida do alimento também 

aumenta (TORRES et al., 2007).  
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 O emprego de xaropes altamente concentrados favorece a transferência de massa, bem 

como, reduz as perdas de solutos hidrossolúveis, como o ácido ascórbico, mediante formação 

de uma camada periférica concentrada em soluto, prevenindo o arraste dos mesmos  

(SOUZA-NETO et al., 2004).  

 Por outro lado, soluções com concentrações maiores que 75°Brix são difíceis de serem 

preparadas devido à solubilidade dos solutos, e apresentarem alta viscosidade, o que dificulta 

sua manipulação e o processo de agitação (RAOULT-WACK et al., 1994). 

 Segundo Herman-Lara et al (2013), o estresse osmótico resultante de uma imersão de 

um fruto em uma solução super saturada pode resultar em ruptura da membrana celular e 

aumento da permeabilidade celular, facilitando assim a transferência de massa entre o 

alimento e o meio osmótico. 

 Araújo et al. (2010) ao estudarem a otimização da desidratação osmótica do jambo-

vermelho a temperaturas de 20 a 70°C e concentrações da sacarose de 16 a 84°C, observam 

que o aumento da concentração da solução favorecia a perda de umidade e ganho de sólidos. 

Resultados similares foram alcançados por Marques et al. (2007) e Souza-Neto et al. (2004), 

ao desidratarem osmoticamente caju e manga em fatia. 

   

3.5.3 Tempo de imersão 

  

 O tempo de imersão é um dos fatores mais  importantes a serem considerados durante 

a desidratação osmótica, e é determinante para a manutenção da integridade da estrutura da 

parede celular (TORREGIANI, 1993).  
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 Em geral, a taxa de transferência de massa é mais intensa nas fases iniciais do 

processo osmótico, e tende a diminuir gradualmente com o tempo até alcançar o equilíbrio 

(UDDIN et al. , 2004). Quanto maior o tempo de contato entre o alimento e a solução 

desidratante, maior será a taxa de perda de água (SOUZA et al.; 2003; YADAV e SINGH, 

2012). 

 Santos (2003) verificou que o maior fluxo de transferência de massa (saída de água do 

interior dos tecidos) se dá nas primeiras horas do processo, pois o sistema fruta-solução tende 

a entrar em equilíbrio. Neste período (aproximadamente 2 horas) ocorre alta taxa de remoção 

de água e pequeno ganho de sólidos, devido à maior diferença entre a pressão osmótica da 

solução e do fluido celular do material a ser desidratado, bem como da pequena resistência à 

transferência de massa nesse estágio do processo (LENART e PIOTROWSK, 2011). Após 

este período, de 2 a 6 horas ocorre um decréscimo da taxa de remoção de água (ANGELINI, 

2002). 

 Alguns alimentos, por apresentar uma parede celular menos rígida e pouco resistente 

ao processo de desidratação, necessitam de um tempo menor de contato com a solução 

osmótica. Porém, com o passar do tempo, a membrana celular vai sofrendo modificações e 

passa a não fornecer uma barreira efetiva para o soluto, ficando este livre para penetrar em 

todo o tecido vegetal (MAURO et al., 2003). 

 Lombard et al. (2008) estudaram a cinética de transferência de massa para abacaxis 

cortados em fatias nas temperaturas de solução osmótica de 30, 40 e 50 °C a 55°Brix. As 

perdas de água ocorridas nestas temperaturas foram de 16, 22 e 22 % respectivamente após a 

primeira hora; de 20, 29 e 37 % após a segunda hora; e de 26, 33 e 44 % após a terceira hora 

de imersão. 
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 Jockik et al. (2007) desidratando beterraba em solução concentrada de sacarose e sal, 

observaram que a interação da concentração osmótica e tempo de imersão foi o fator 

preponderante na perda de umidade e ganho de sólidos.  

 

3.5.4 Tipo do agente osmótico 

 Segundo Borin et al. (2008), o tipo de agente osmótico utilizado e seu peso molecular 

afetam fortemente a desidratação, demonstrando influência tanto na perda de água quanto no 

ganho de sólidos.  

 Para a escolha do agente desidratante existem considerações a serem feitas, como as 

mudanças no valor nutritivo e nas propriedades sensoriais do produto final e o custo do 

processo. Na escolha do agente osmótico, também devemos levar em consideração a sua 

solubilidade em água, o custo e os efeitos sobre as características sensoriais do produto final 

(CORRÊA, 2012).  

 Diversos agentes podem ser empregados na preparação de soluções osmóticas, como: 

sacarose, glicose e a frutose, para frutas e cloreto de sódio, para verduras, legumes e produtos 

cárneos (YADAVA E SINGH, 2012). 

  Azoubel (1999) relata que a sacarose é considerada a melhor substância osmótica pois 

é de fácil obtenção e de baixo custo (GOMES, 2007). Seu sabor especialmente agradável, 

mesmo em soluções altamente concentradas, é uma característica de destaque dentre os 

demais açúcares (BE MILLER e WHISTLER, 2000). Outra vantagem decorrente do uso de 

sacarose é a redução do escurecimento enzimático do produto, uma vez que a camada residual 

na superfície do material desidratado representa um obstáculo ao contato com o oxigênio 

(TONON et al., 2006). 
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 Ao avaliar a desidratação de abacaxi utilizando glicose e sacarose, Saputra (2001) 

observou que sacarose foi o agente desidratante mais eficiente, com maior capacidade de 

transferência de massa, maior perda de água e menor ganho de soluto. 

 O aumento da massa molecular dos solutos beneficia a perda de água, com baixa 

incorporação de sólidos, favorecendo a perda de peso e levando a um material mais 

desidratado do que impregnado. A maior penetração de solutos de baixa massa molecular 

(glicose, frutose e sorbitol) dentro das células favorece o fenômeno de impregnação sobre a 

desidratação (HENG et al., 1990). 

 O cloreto de sódio é um agente desidratante indicado para uso em hortaliças e 

produtos cárneos, pois apresenta alta capacidade de redução da atividade de água e aumenta a 

força motriz de saída de água do produto. No entanto, em função de sua baixa massa 

molecular, os produtos tratados com este soluto apresentam elevado ganho de sólidos, o que 

acentua o sabor salgado, fator que limita seu uso a alguns frutos e vegetais (TONON et al., 

2006) 

 Soluções ternárias sacarose/NaCl/água têm sido estudadas com o intuito de aumentar a 

força motriz do processo. A mistura de sal e sacarose em diferentes proporções pode ser usada 

para tecidos vegetal e animal para obter maiores perda de peso, perda de umidade do que com 

solução binária (sacarose/água), o que também reduz a impregnação (ADE-OMOWAYE et al, 

2002). Há, porém, limitações à sua aplicação prática devido às alterações no sabor do 

alimento (SACCHETTI et al., 2001). 
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 3.5.5 Geometria da amostra 

  

 Outra variável relevante para a transferência de massa na desidratação osmótica é a 

geometria e superfície exposta da amostra (PANADÉS et al., 2009).  

 A geometria da amostra influencia o comportamento do processamento osmótico 

devido a variação da área de superfície apresentadas pelas diversas formas geométricas 

empregadas, de forma que quanto maior a área de contato entre o alimento e a solução 

osmótica, maior o fluxo de massa entre os dois meios (SOUZA et al., 2007) As formas mais 

utilizadas para o processamento osmótico são fatias, cubos, cortes ao meio e cilindros 

(VASCONCELOS, 2010). 

 Andrade et al. (2007) desidratando osmoticamente jenipapo, com diferentes 

temperaturas, concentrações e tipos de corte, obtiveram maior  perda de umidade e  menor 

ganho de sólidos ao desidratar os frutos em forma de  quartos. 

 A geometria do corte também foi a variável que influenciou na taxa de secagem e no 

tempo de desidratação de tomates desidratados osmoticamente em solução de sacarose nos 

estudos de Sanjinez-Argandoña et al. (2011). 

  

 3.5.6 Cobertura 

  

 Atualmente, as coberturas comestíveis são utilizadas em uma variedade de aplicações, 

incluindo produtos frescos revestidos com ceras e outros lipídeos, invólucros de colágeno para 

produtos cárneos como lingüiça, coberturas de gelatina para produtos farmacêuticos, 
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coberturas de chocolate para nozes e doces e embalagens solúveis de celulose para 

ingredientes alimentícios (HAN & GENNADIOS, 2005).  

 Estudos apontam que aplicação de coberturas comestíveis previamente à desidratação 

osmótica, tem o efeito de minimizar a incorporação de solutos no produto final, sem afetar 

consideravelmente a perda de água durante o processo (KHIN et al., 2007; MATUSKA et al., 

2006; MITRAKAS et al., 2008). A classe de compostos mais adequada aos  requerimentos do 

processo são os polissacarídeos, entre os quais alginatos e pectinas de baixa metoxilação, que, 

associados por ligações cruzadas a íons Ca
+2

, formam fortes géis iônicos (AZEREDO, 2000; 

ANTONIO et al., 2006).  

 Segundo Azeredo e Jardine (2003), através da utilização de revestimento comestível 

de alta afinidade pela água e baixa afinidade para o soluto, podemos diminuir a magnitude da 

incorporação de sólidos  na superfície dos frutos. Fato este confirmado por Mota (2005), 

durante desidratação osmótica de pêssegos, onde o uso da cobertura de alginato reduziu o 

ganho de solutos em 10%. 

 Azeredo (2000), empregou alginato de sódio na desidratação de abacaxi e observou 

significativo aumento na perda de umidade e diminuição na incorporação de sólidos, quando 

comparados os tratamento com  abacaxi não revestidos. 

 Além da propriedade de barreira ao diminuir a alta incoporação de sólidos, o emprego 

de coberturas comestíveis, de acordo com MATUSKA, LENART e LAZARIDES (2006), 

pode trazer vantagens, como: maior integridade estrutural e força física aos pedaços de frutos, 

mais resistência, portanto, à agitação (mistura) e aos impactos físicos (durante o manuseio, 

armazenamento e transporte); minimizar a contaminação microbiana e ainda melhorar a 

aparência do produto. 
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 3.5.7 Agitação 

  

 Durante a desidratação osmótica, a agitação visa minimizar os efeitos da resistência 

externa à transferência de massa por diminuir a viscosidade da solução osmótica. Além disso, 

a agitação ou circulação do agente desidratante tem por objetivo manter a temperatura e 

concentração da solução homogênea durante a desidratação osmótica, o que contribui para a 

maior eficiência do processo (TONON et al., 2006).  

 Na sua ausência, pode ocorrer formação de uma camada de solução desidratante ao 

redor do material, o que pode dificultar a saída de água da fruta para a solução. Deste modo, a 

agitação garante a renovação da solução desidratante em torno da amostra, evitando assim a 

saturação de soluto  (RAMALLO & MASCHERONI, 2010). 

 Tonon et al. (2006) verificaram que na desidratação osmótica de tomates em soluções 

ternárias de NaCl, sacarose e água, a agitação apresentou influência positiva na perda de 

umidade, indicando que a resistência externa à retirada de umidade não poderia ser 

desconsiderada neste caso. 

 Moreira et al. (2007) ao desidratar castanha utilizando como agente osmótico o 

glicerol em diversas concentrações (25 a 60ºBrix) a 25°C, em três níveis de agitação (0, 40 e 

110 rpm), verificaram que os valores da perda de peso foram independentes do nível de 

agitação empregados. No entanto para a taxa de perda de umidade o efeito da agitação foi 

observado na menor concentração empregada. 

 Eler et al. (2009) observaram que a cinética de desidratação foi fortemente afetada 

pela aplicação da agitação no meio. Segundo os autores, os resultados mostraram que maior  

agitação maior perda de água.  
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 Em contrapartida, Medeiros et al. (2006) não  observaram influência da agitação (300 

rpm) na DO de figos da índia com sacarose  entre  20 a 50°Brix e temperatura ambiente. 

  

 

3.6 CINÉTICA DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

Durante o processo de desidratação osmótica observa-se períodos dinâmicos e de 

equilíbrio. Inicialmente há uma tendência de que a taxa de transferência aumente ou diminua 

até alcançar o equilíbrio, caracterizando o fim do processo osmótico, no qual a taxa de 

transporte é nula (RAHMAN, 1992).  

É de suma importância a determinação do ponto de equilíbrio para entender o 

mecanismo envolvido no sistema e permitir o desenvolvimento de modelos teóricos com a 

finalidade de calcular os parâmetros do referido processo  (BARAT; CHIRALT; FITO, 1998). 

 Crank (1975) apresentou muitas soluções analíticas para a equação da difusão, 

considerando diferentes condições iniciais. Analisou também casos onde a difusividade varia 

linearmente com a concentração de água. No entanto, essa solução se aplica somente a sólidos 

com formas geométricas simples e regulares. Considerando a distribuição de unidade inicial e 

uniforme e a ausência de qualquer resistência térmica para uma placa infinita, temos: 

 

(Equação 1) 

 

Onde: 

Ct = concentração média no tempo t; 
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Ce = concentração de equilíbrio;  

C0 = concentração inicial;  

Def = difusividade efetiva;  

t = tempo;  

L = dimensão característica (semi-espessura da placa). 

  

 No fenômeno de difusão, as moléculas de soluto (partículas sólidas como a sacarose) e 

solvente (água), num meio líquido, tendem a se distribuir de maneira homogênea. O 

movimento das moléculas se dá no sentido de equilibrar a concentração da solução. Quando 

células são colocadas em meio rico em determinado soluto (hipertônico), passará a ter no seu 

interior moléculas desse soluto, (levando em conta que a membrana plasmática seja 

permeável à substância e que ela seja hipotônica, ou seja,  apresente baixa concentração do 

mesmo produto). Normalmente, quanto menor for a partícula que se difunde, mais rápida será 

sua passagem através da membrana plasmática. Assim, água, sais minerais, açúcares 

(monossacarídeos), aminoácidos, se difundem através da membrana com relativa facilidade. 

Já macromoléculas, como proteínas ou amido não atravessam a membrana, podendo ser, no 

entanto, capturados pela célula por outros métodos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2005).  

 Normalmente o processo de desidratação osmótica requer várias horas de 

processamento para atingir o equilíbrio e em alguns casos, não é possível alcançar o equilíbrio 

devido a instabilidade biológica e/ou física do produto o qual se quer desidratar. Alguns 

estudos mostram que é possível determinar a umidade de equilíbrio (Xe), ou a concentração 

de equilíbrio (Ce), através da extrapolação do gráfico da taxa de desidratação osmótica em 

função da umidade, sendo Xe alcançada quando a taxa de desidratação equivale à zero 

(CÓRDOVA et al., 2006). 
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Material e Métodos   
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MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

As amostras de gengibre fresco (Zingiber officinale Roscoe) foram adquiridas 

aleatoriamente no comércio local (Recife/PE), acondicionadas em embalagens assépticas e 

transportadas ao Laboratório de Experimentação de Análise de Alimentos Nonete Barbosa 

(LEAAL/UFPE). Os rizomas foram  selecionados visualmente pela cor (parda), tamanho e 

ausência de danos físicos. Em seguida, foram lavados em água corrente, sanitizados em 

solução clorada 10 ppm, secados com papel absorvente, descascados e cortados em forma de 

cubos (0,5 cm de aresta) ou fatias (0,2 cm de espessura).  

Como agentes osmóticos foram utilizados sacarose e cloreto de sódio (NaCl); para a 

formação da cobertura, o alginato de sódio (Grindsted Alginate FD 175) a 2%; como fonte de 

íons Ca
+2

, o cloreto de cálcio (Merck) a 2,4%. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Desidratação Osmótica 

Para a desidratação osmótica, foram utilizados recipientes cilíndricos de vidro de 600 

mL, com tampa, em incubadora tipo shaker com plataforma de agitação orbital e temperatura 

controlada. Aproximadamente 20 g de gengibre foram desidratados em 400 g de solução 

osmótica (relação amostra/solução de 1:20) com o intuito de garantir a concentração constante 
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da solução osmótica. Após o processo, as amostras foram colocadas em papel absorvente, 

para retirar o excesso do xarope, pesadas, e na sequência analisadas quanto à umidade e ºBrix. 

 As respostas de interesse foram assim definidas: 

 Ganho de soluto - calculado por meio de um balanço de massa de sólidos do processo: 

GS(%) = 100 x (BfMf – BiMi) / Mi 

 Perda de Umidade - com base no peso inicial do material: 

PU(%) = 100 x (UiMi – UfMf) / Mi 

 IED (Índice de Eficiência da Desidratação) - calculado pela seguinte razão: 

IED = PU / GS 

 

 Sendo: Mi = massa inicial; Mf = massa final; PU% = perda de umidade; Ui = teor 

inicial de umidade; Uf = teor final de umidade; GS% = ganho de sólidos; Bi = teor inicial de 

sólidos solúveis contidos no material; Bf = teor final de sólidos solúveis contidos no material; 

e IED = Índice de eficiência da desidratação. 

  

4.2.2 Delineamento experimental 

 Para atingir os objetivos desejados desta pesquisa, o planejamento de trabalho foi 

desenvolvido em três etapas: 

  

 Etapa 1 

Foi realizado um planejamento fatorial fracionado 2
7-3 

com sete variáveis 

independentes, totalizando 16 ensaios. Este planejamento teve como objetivo avaliar a 
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influência da temperatura (30 e 50°C), concentração da solução osmótica (20 e 50°Brix), 

tempo de imersão (2 e 4h), geometria do corte (Cubo ou Fatiado), agitação (160 rpm), adição 

do cloreto de sódio (3%) e cobertura de alginato (2%) (variáveis independentes) sobre as 

respostas: perda de umidade (PU), Ganho de sólidos (GS) e índice de eficiência da 

desidratação (IED) durante a desidratação osmótica do gengibre, ao final do processo.  

A formação da cobertura consistiu na imersão de pedaços de gengibre (cubos ou 

fatias) em solução de alginato de sódio a 2%, na seqüência, imersão em solução de CaCl2 a 

2,4%, para completar a formação do filme comestível. 

Considerando os resultados do planejamento fracionado 2
7-3

, tendo em vista confirmar 

ou não os resultados obtidos para encontrarmos as melhores condições para DO do gengibre, 

foi realizado um segundo planejamento 2
3
 sem ponto central, totalizando 8 ensaios fixando-se 

as seguintes variáveis: temperatura de 30°C, tempo de 2h, sem cobertura e agitação (160 

rpm), e manteve-se, os níveis das demais variáveis: Brix (20 e 50ºBrix), NaCl (sem ou com 

NaCl 3%) e geometria do corte (cúbico ou fatia) . 

 

Etapa 2 

Nesta etapa, foi utilizado um planejamento fatorial 2
3 

completo com 8 pontos fatoriais 

(níveis ±1), 3 pontos centrais (nível 0) e 6 pontos axiais (±α), totalizando 17 ensaios, com as 

seguintes variáveis independentes: Temperatura (ºC); concentração da solução osmótica 

(ºBrix) e tempo de imersão (minutos) com o objetivo de encontrar as melhores condições para 

a desidratação osmótica do gengibre. 
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Etapa 3 

 Esta etapa teve como objetivo avaliar os coeficientes de difusão da água e sacarose, à 

temperatura ambiente, através de um planejamento fatorial 2
2
, completo tendo como variáveis 

independentes a concentração de sacarose e o tempo de imersão. 

Em intervalos de tempo pré-determinados, amostras de gengibre foram retiradas dos 

recipientes para análise. As amostras eram drenadas, colocadas em papel absorvente, para 

retirar o excesso do xarope, pesadas e na sequência analisadas quanto ao peso, umidade e 

sólidos solúveis (°Brix). 

As primeiras amostras foram retiradas em um curto tempo de intervalo: 0; 0,5; 1; 2; 3 

e 4h, com a finalidade de obter informações detalhadas sobre a cinética da perda de água e o 

ganho de sólidos, enquanto as demais foram coletadas a 6, 12, 24, 32, 36, 48 e 60h, para 

determinar a concentração de equilíbrio para água e sacarose. 

As amostras foram submetidas a determinações analíticas realizadas em triplicatas, antes e 

após o tratamento osmótico para a obtenção de informações a cerca dos sólidos solúveis totais 

(SST), determinados por leitura direta em refratômetro bancada AUS JENA(AOAC, 2005); 

da umidade (U), determinada em estufa a 105ºC, até peso constante (AOAC, 2005); e do peso 

(P), obtido diretamente em balança analítica. 

 A taxa de perda de umidade, durante a desidratação osmótica, foi calculada tendo por 

base a solução analítica da segunda Lei de Fick Eq.(1) e a taxa de ganho de sólidos pela 

Eq.(2), uma modificação da Eq. (1) (TELIS; MURATI; YAMASHITA, 2004). 
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Nas equações acima, X e C são o conteúdo de umidade e a concentração de açúcar, 

respectivamente, no tempo t; X0 e C0 os valores iniciais destas variáveis, e Xeq  e Ceq os valores 

de equilíbrio correspondentes. D é o coeficiente de difusão e L meia espessura da placa 

(alimento). 

 

 

Análises Microbiológicas 

Os ensaios que obtiveram maiores IED na etapa 2, foram submetidos à análise 

microbiológica para pesquisa de coliformes termotolerantes, Bacillus cereus e Salmonella sp. 

(AOAC, 2005), a fim de avaliar a segurança microbiológica destes produtos de acordo com o 

estabelecido na Resolução - RDC n°12 de 02 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).  

  

Análise Sensorial 

 Foi realizada a análise descritiva quantitativa (ADQ) dos melhores ensaios, ou seja, 

aqueles que obtiveram maior IED. Na avaliação sensorial, realizada com painel treinado de 20 

juízes, foi aplicado o teste de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), sendo julgados os 

atributos aroma, sabor, consistência, aparência e qualidade global, utilizando-se uma escala 

hedônica com 9 pontos. O teste de ADQ foi realizado conforme Faria e Yotsuyanagi (2002), 
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cujo desenvolvimento implicou as seguintes etapas: 1ª) Recrutamento entre alunos e 

professores do curso de gastronomia de uma instituição de ensino superior da cidade de 

Recife-PE; 2ª) Seleção, através do teste de discriminação dos sabores básicos; 3ª) 

Treinamento realizado em três sessões, para maior entendimento e familiaridade com a 

metodologia, 4ª) Desenvolvimento da terminologia descritiva, inicialmente de forma 

individual e posteriormente sob a orientação de um moderador, identificação consensual dos 

atributos mais relevantes, descrevendo os respectivos significados e estabelecendo a ordem de 

percepção; 5ª) Avaliação do desempenho da equipe, considerando aqueles que obtiveram 80% 

de acerto nos testes dos sabores básicos e 100% de presença nas três sessões de treinamento. 

As amostras foram codificadas com números aleatórios de três dígitos, servidas em copos 

descartáveis de 50 mL e cobertos com papel alumínio. Cada provador recebeu um copo com 

água e uma ficha de avaliação com atributos sensoriais para o gengibre desidratado, tais 

como: aroma (de gengibre e doce); sabor (de gengibre; pungência; frescor e doce); 

consistência (maciez e fibroso); aparência (coloração e brilho). 

  

4.2.3Análise Estatística 

As respostas obtidas em todos os ensaios foram avaliadas quanto aos efeitos principais 

e as interações entre os fatores empregando-se o programa computacional Statistica 7.0 ao 

nível de significância de 5%. A significância dos modelos foi testada por análise de variância 

(ANOVA) e teste F (p<0,05). Para a otmização do processo foi utilizada a Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR). 
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5. RESULTADOS 

 

A partir do presente estudo, três artigos originais foram elaborados para posterior 

submissão à periódicos especializados. 

 

Artigo 1 

Desidratação osmótica do gengibre (Zingiber officinale Roscoe) com soluções binárias e 

ternárias. 

 

Artigo 2 

Otimização da desidratação osmótica do gengibre (Zingiber officinale Roscoe). 

 

Artigo 3 

Avaliação do coeficiente de difusão da água e da sacarose durante a desidratação osmótica de 

gengibre.  
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Artigo 1 

Desidratação osmótica do gengibre com soluções binárias e 

ternárias. 
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DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO GENGIBRE COM SOLUÇÕES BINÁRIAS E 

TERNÁRIAS 

 

RESUMO 

A desidratação osmótica é um processo que visa a remoção parcial da água de alimentos 

através da imersão destes em uma solução hipertônica sem o emprego de altas temperaturas. 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a desidratação osmótica do gengibre com sacarose e 

cloreto de sódio. A pesquisa foi realizada em 2 etapas. A primeira consistiu em um 

planejamento fatorial 2
7-3

 com as variáveis independentes: temperatura, concentração, tempo, 

geometria do corte, agitação, NaCl (3%) e cobertura de alginato (2%). Na segunda etapa, 

foram  levados em consideração os resultados obtidos na etapa anterior e  realizado um 

planejamento 2
3
 com as seguintes variáveis independentes: concentração, NaCl e geometria 

do corte, totalizando 8 ensaios com duas repetições cada. Os resultados demonstraram que as 

variáveis tempo de imersão, cobertura e agitação não tiveram influência significativa sobre a 

desidratação osmótica do gengibre. A concentração da solução osmótica foi a variável que 

apresentou maior influência sobre a perda de umidade(PU) e o ganho de sólidos (GS). A 

condição experimental que obteve o maior índice de eficiência de desidratação foi  com 50° 

Brix, ausência de NaCl e geometria do corte do gengibre em fatias. Pode-se afirmar que a 

desidratação osmótica aplicada ao gengibre é um processo viável, apresentando um produto 

com boa PU e pequeno GS, mantendo assim suas características mais próximas do in natura.  

Palavras-chave: Rizoma. Desidratação. Perda de umidade. Ganho de sólidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Amplamente difundido no continente asiático, o gengibre (Zingiber officinale Roscoe) 

é uma planta da família Zingiberaceae herbácea, e uma das especiarias mais populares no 

mundo. Mais adaptado ao clima tropical, sua produção mundial anual é estimada em 100.000 

toneladas e é amplamente comercializado em função de seu emprego alimentar e industrial, 

especialmente como matéria-prima para fabricação de bebidas, perfumes e produtos de 

confeitarias como pães, bolos, biscoitos e geléias, além do uso na medicina popular 

(WILSON et al., 2013). 

Uma preocupação constante dos produtores de gengibre está na manuntenção da 

qualidade dos rizomas que, após a colheita é frequentemente reduzida devido à perda de peso, 

murchamento, enrugamento da superfície, brotação, deterioração fisiológica, ataque de 

patógenos e mudanças nos compostos físico-químicos como proteína e fibra bruta. Isso 

ocasiona perdas significativas na qualidade e no tempo de permanência do produto nas 

prateleiras e prejudica a comercialização dos mesmos (DEBIASI; FELTRIN; MICHELUZZI; 

2004, ELPO; NEGRELLE, 2004). 

Como alternativa para prolongar o tempo de vida de prateleira de produtos de origem 

vegetal, os processos de secagem vem sendo empregados com sucesso pelo indústria de 

alimentos, dentro dos quais se destacam os tratamentos osmóticos (ANDRADE et al., 2007; 

BORIN et al., 2008; NIETO et al., 2013). 

A desidratação osmótica (DO) é um processo que visa a remoção parcial da água de 

materiais celulares, vegetais ou animais, quando estes são imersos numa solução hipertônica. 

Este processo protege a cor, o sabor e a textura dos alimentos, mantendo assim as 

propriedades nutricionais, sensoriais e funcionais de alimentos (SINGH et al., 2010). 
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Sendo este rizoma de grande relevância gastronômica como condimento na culinária e 

medicina popular, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a desidratação osmótica do gengibre 

(Zingiber officinale Roscoe) com sacarose adicionado de cloreto de sódio e cobertura de 

alginato. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1Material 

As amostras de gengibre fresco (Zingiber officinale Roscoe) foram adquiridas no 

comércio local (Recife/PE), selecionadas visualmente pela cor, tamanho e ausência de danos 

físicos. Em seguida, foram lavados em água corrente, higienizados, secados com papel 

absorvente, e cortados em forma de cubos ou fatias, os quais foram removidas as cascas.  

Foram utilizados como agentes osmóticos sacarose comercial e cloreto de sódio e para 

a formação da cobertura, alginato de sódio (Grindsted Alginate FD 175) a 2% e cloreto de 

cálcio (Merck) a 2,4%. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Delineamento Experimental 

O delineamento experimental foi desenvolvido em duas etapas, conforme descrito a 

seguir: 

1° Etapa 

 Foi realizado um planejamento fatorial fracionado 2
7-3 

com sete variáveis 

independentes: temperatura (30° - 5-°C), concentração da solução osmótica (20° - 50°Brix), 

tempo de imersão (2h – 4h), geometria do corte (cubo ou fatias), agitação (160rpm), NaCl  
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(3%)  e cobertura de alginato (2%),  totalizando 16 ensaios cujas condições (níveis 

codificados e decodificados) encontram-se explicitadas nas tabelas 1 e 2.  

 

Tabela 1. Níveis decodificados do planejamento fatorial fracionado 2
7-3

. 

Variáveis -1 1 

Temperatura (ºC) 30 50 

Concentração da solução (ºBrix) 20 50 

Tempo de imersão (horas) 2 4 

NaCl Sem (0%) Com (3%) 

Geometria do Corte Cúbico Fatia 

Cobertura de Alginato (2%) Sem Com 

Agitação Sem Com (160rpm) 

 

Tabela 2. Níveis codificados do planejamento fatorial fracionado 2
7-3

. 

Ensaio 
Temperatura 

(°C) 

Concentração 

da solução 

(°Brix) 

Tempo 

de 

imersão 

(horas) 

NaCl 

(%) 

Geometria 

do Corte 

Cobertura 

de alginato 
Agitação 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2  1 -1 -1 -1  1 -1  1 

3 -1  1 -1 -1  1  1 -1 

4  1  1 -1 -1 -1  1  1 

5 -1 -1  1 -1  1  1  1 

6  1 -1  1 -1 -1  1 -1 

7 -1  1  1 -1 -1 -1  1 

8  1  1  1 -1  1 -1 -1 

9 -1 -1 -1  1 -1  1  1 

10  1 -1 -1  1  1  1 -1 

11 -1  1 -1  1  1 -1  1 

12  1  1 -1  1 -1 -1 -1 

13 -1 -1  1  1  1 -1 -1 

14  1 -1  1  1 -1 -1  1 

15 -1  1  1  1 -1  1 -1 

16  1  1  1  1  1  1  1 
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2° Etapa 

De acordo com os resultados obtidos no planejamento fracionário 2
7-3

, foi realizado 

um planejamento 2
3
 com as variáveis que demonstraram influência significativa sobre PU, GS 

e IED: Concentração da solução osmótica, NaCl (3%) e Geometria do corte, totalizando 8 

ensaios com duas repetições cada, cujas condições (níveis codificados e decodificados) 

encontram-se descritas nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3. Planejamento fatorial 2
3
 sem ponto central. 

Ensaios 
Concentração da solução  

(ºBrix) 

NaCl 

(%) 

Geometria 

do Corte 

1 -1 -1 -1 

2  1 -1 -1 

3 -1  1 -1 

4  1  1 -1 

5 -1 -1  1 

6  1 -1  1 

7 -1  1  1 

8  1  1  1 

 

Tabela 4. Níveis decodificados do planejamento 2
3
 sem ponto central. 

Níveis codificados 
Concentração da solução 

(ºBrix) 

NaCl 

(%) 

Geometria do 

corte 

-1 20 Sem Cúbico 

 1 50 Com Fatia 

 

As respostas de interesse foram assim definidas: 

Ganho de sólidos (GS), calculado por meio de um balanço de massa de sólidos do 

processo: 

   ( )      
(           )

  
 

Perda de Umidade (PU), com base no peso inicial do material: 
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  ( )      
(         )

  
 

Índice de Eficiência da Desidratação Osmótica (IED), calculado pela razão: 

    
  

  
 

Sendo: GS= ganho de sólidos, Bi = teor inicial de sólidos solúveis; Bf = teor final de sólidos 

solúveis; Mi = massa inicial; Mf = massa final; PU = perda de umidade; Ui = teor inicial de 

umidade; Uf = teor final de umidade; GS = ganho de sólidos; IED = Índice de Eficiência da 

Desidratação.  

 

2.2.2 Processamento 

O processamento abrangeu as seguintes operações: 1 – recebimento da matéria-prima 

e pesagem; 2- seleção; 3 – lavagem em água corrente e higienização em hipoclorito de sódio, 

100 ppm/30 minutos; 4 – descasque; 5 – Corte, em cubos (0,5 cm de aresta)  ou fatias (0,2 cm 

de espessura); 6 – branqueamento, 100°C/1 minutos; 7 – tranferência da amostra recipiente de 

vidro com tampa rosqueada, capacidade 600 mL, contendo a solução osmótica na proporção 

de 1:20 (amostra/solução); 8 – desidratação osmótica em shaker com controle termostático, 

com ou sem agitação (160 rpm); 9 – drenagem da solução osmótica por 1 minuto em peneira 

US-Tyler N° 8, abertura e malha 2,38 mm; 10 – determinações analíticas. 

 

2.2.3 Determinações Analíticas 

 As determinações analíticas foram efetuadas antes e após o prcessamento osmótico 

para a obtenção de informações a cerca dos sólidos solúveis totais, determinados por leitura 

direta em refratômetro bancada AUS JENA (AOAC, 2005); da umidade, determinada em 
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estufa a 105ºC, até peso constante (AOAC, 2005; Method 985.14); e do peso, obtido 

diretamente em balança analítica. 

 

2.2.4 Análise Estatística 

Visando a otimização do processo, as respostas obtidas para todos os ensaios foram 

avaliadas quanto aos efeitos principais e as interações entre os fatores empregando-se o 

programa computacional Statistica 7.0 ao nível de significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados da PU, GS e IED obtidos durante a 

desidratação osmótica do gengibre, de acordo com o planejamento fracionário 2
7-3

. Pode-se 

verificar que a maior PU (75,94%) foi obtida no ensaio 16, realizado à temperatura 50°C, 

concentração da solução 50 ºBrix, tempo de imersão 4 horas, com NaCl 3%, forma 

geométrica fatiada, com cobertura e com agitação. Em relação ao GS, o ensaio 2 apresentou o 

menor percentual (7,23%) e foi obtido a temperatura 50°C, concentração 20 ºBrix, tempo de 

imersão 2 horas, sem NaCl, forma geométrica fatiada, sem cobertura e com agitação.  

Segundo Fagsobon et al.(2013), no tratamento osmótico, quando utilizamos uma 

solução hipertônica de sacarose e cloreto de sódio, estaremos reforçando o potencial osmótico 

da mesma o que propicia-se a perda de umidade. Entretanto, estes mesmos autores afirmam 

que quando utilizamos concentração de sal igual ou superior a 3%, observamos um aumento 

no GS, fato este confirmado no ensaio 16, onde obtivemos um GS maior que o observado no 

ensaio 2. Outro fato que deve ter contribuído para o maior GS no ensaio 16 foi a utilização de 

uma solução osmótica com maior concentração. 
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Tabela 5. Delineamento fatorial fracionado 2
7-3 

para as variáveis dependentes referentes aos 

ensaios de gengibre com ou sem revestimento de alginato 

Ensaios PU (%) GS (%) IED Ensaios PU (%) GS (%) IED 

1 22,82 7,30 3,13 9 21,85 8,51 2,57 

2 52,79 7,23 7,30 10 28,26 12,67 2,23 

3 61,70 17,85 3,46 11 48,49 24,51 1,98 

4 66,88 14,58 4,59 12 53,68 18,98 2,83 

5 22,28 8,23 2,71 13 47,68 7,63 6,25 

6 6,09 15,41 0,40 14 34,90 11,99 2,91 

7 26,76 26,71 1,00 15 63,00 20,62 3,06 

8 48,87 28,00 1,75 16 75,94 17,23 4,41 

PU: perda de umidade; GS: ganho de sólidos; IED: Índice de eficiência de desidratação 

osmótica. 

 

Ainda na Tabela 5, verificamos que os valores de IED variaram entre 0,40 e 7,30. 

Como o objetivo desta pesquisa foi obter maiores valores de IED, ou seja, maximizar PU e 

minimizar GS, constata-se que o melhor resultado para a desidratação osmótica do gengibre 

nas condições estudadas foi obtido no ensaio 2, apresentando um IED de 7,30 e uma PU de 

52,79%, considerada satisfatória. Resultados inferiores foram obtidos por Zou et al. (2013) e 

Pani et al. 2008, ao desidratar osmoticamente chips de manga e tomate, obtendo valores de 

IED próximos de 6,1 utilizando apenas a sacarose como agente osmótico.  

Na Tabela 6 é apresentada a estimativa dos efeitos para as variáveis dependentes no 

planejamento fracionado. Verificou-se que agitação, cobertura e tempo de imersão não 

tiveram influência em nenhuma das respostas e que IED não teve influência de nenhuma 

variável independente, tanto para p<0,1 e p<0,2. Em relação ao tempo de imersão, resultados 

contrários foram obtidos por Kaprivica et al. (2013) ao desidratarem maçãs em cubos, 

utilizando xarope de beterraba como agente osmótico à 25°C. Ainda na Tabela 6, analisando 

com p<0,1 pode-se observar que a PU teve influência maior do teor de sólidos solúveis 

(ºBrix) e em seguida da geometria do corte, ou seja, quanto maior o ºBrix e o gengibre em 
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forma de fatia, maior a PU. O corte em fatias resulta em uma maior área de contato com a 

solução desidratante, favorecendo a troca de massa (RAOULT-WACK, 1994). Ao analisar 

com p<0,2 vê-se que essas variáveis tiveram o mesmo comportamento, mas com  influência 

também do NaCl e temperatura, ou seja, presença de NaCl e maior temperatura favoreceram a 

PU.  

 

Tabela 6. Estimativa dos efeitos para as variáveis dependentes. 

 p<0,2 p<0,1 

PU(%) GS(%) IED PU(%) GS(%) IED 

Médias 42,624 15,466 3,161 42,624 15,466 3,161 

Temperatura (ºC) 6,604 NS NS NS NS NS 

Concentração da solução (ºBrix) 26,081 11,189 NS 26,081 11,189 NS 

Tempo (hora) NS NS NS NS NS NS 

NaCl(%) 8,201 NS NS NS NS NS 

Geometria do corte 11,254 NS NS 11,254 NS NS 

Cobertura NS NS NS NS NS NS 

Agitação NS NS NS NS NS NS 

PU: perda de umidade; GS: Ganho de sólidos; IED: Índice de eficiência de desidratação 

osmótica. NS: não significativo. 

 

Estes resultados corroboram com os encontrados por Rodrígues et al. (2013) e El 

Aouar et al. (2006), que ao estudarem a influência das condições de operações da DO em 

nectarinas e mamão papaya, respectivamente, constataram que a concentração da solução 

osmótica e a temperatura influênciam a PU. Em relação ao GS, podemos observar que teve 

influência apenas da concentração da solução osmótica (p<0,2 e p<0,1). Resultados similares 

foram encontrados por Abraão et al. (2013)  ao desidratarem osmoticamente abóboras. 
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 Considerando os resultados obtidos no planejamento fracionado, fixou-se o tempo em 

2h, sem cobertura, com agitação (160 rpm) e temperatura de 30°C, mantendo entretanto os 

níveis das demais variáveis, tendo em vista confirmar ou não os resultados obtidos. 

 Com relação ao planejamento 2
3 

sem ponto central, observa-se que a concentração da 

solução osmótica foi a variável que teve maior influência sobre a PU e GS (Tabela 7). Estes 

resultados corroboram com os encontrados por Nieto et al. (2013) e Lima et al. (2001) ao 

estudarem a influência das variáveis do processamento osmótico sobre a cinética de 

desidratação de maçãs e melão respectivamente. Em relação ao IED, as variáveis 

concentração da solução osmótica e %NaCl foram as que apresentaram maior influência 

porém, esta última, com sinal negativo, o que demonstra que a presença de NaCl tende a 

diminuir a relação PU/GS.  

 

Tabela 7. Efeitos das variáveis independentes do planejamento 2
3
 durante sobre a perda de 

umidade, ganho de sólidos e IED durante a desidratação osmótica de gengibre. 

Fatores PU(%) GS(%) IED 

Concentração da solução (ºBrix) (1) 31,44 13,58 0,308 

NaCl (%) (2) 2,33 3,56 -0,231 

Geometria do corte (3) 1,48 1,43 NS 

1 e 2 NS NS NS 

1 e 3 NS NS -0,124 

2 e 3 -5,22 2,07 -0,503 

1, 2 e 3 NS NS NS 

NS: não significativo ao nível de 5% de significância. 

 

Nas figuras 1A e 1B podemos constatar que a maior PU foi de 55,61%, com 25,06% 

de GS (50°Brix, presença de NaCl, forma de corte em cubos), vindo em seguida a PU de 

54,92%, com 24,03% de GS (50° Brix, ausência de NaCl e forma fatiada). Assim, podemos 

afirmar que a presença do sal e a geometria de corte não foram determinantes nestes ensaios, 
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comprovando a menor influência destas variáveis nestes resultados e a predominante 

influência da concentração da solução osmótica. Resultados contrários foram obtidos por 

Andrade et al. (2007), que ao desidratar osmoticamente jenipapo, constatou que a forma 

cúbica teve grande influência na PU.   

Através da Figura 1C, verificamos que o maior IED foi de 2,28 (50°Brix, ausência de 

NaCl e Corte fatia), equivalente ao GS de 24,03% (Figura 1B) e PU de 54,92% (Figura 1A), 

umidade esta considerada satisfatória. Quanto ao GS, podemos afirmar que é o menor dentre 

os maiores percentuais de PU. 

Figura 1. (A) Média da perda de umidade % em função da concentração do agente osmótico, 

Geometria de corte e NaCl na desidratação osmótica de gengibre. (B) Média do ganho de 

sólidos % em função da concentração da solução osmótica, Geometria de corte e NaCl na 

desidratação osmótica de gengibre. (C) Média do IED em função da Concentração do agente 

osmótico, Geometria de corte e NaCl. 
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 A aplicação da desidratação osmótica demonstra que este processo tem grande 

potencial para diminuir a umidade de rizomas de gengibre, abrindo novas pespectivas para 

sua industrialização. Podemos afirmar através desta pesquisa que a presença de NaCl e a 

forma de corte não foram variáveis determinantes para a desidratação osmótica do gengibre, 

enquanto que a concentração da solução osmótica é uma variável com extensiva influência 

sobre a perda de umidade. 

 Apesar dos resultados satisfatórios para os parâmetros empregados neste estudo, novas 

pesquisas a cerca deste tema devem ser realizadas com intuito de comprovar a não influência 

das variáveis dependentes Tempo e Temperatura sobre as respostas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 As variáveis tempo de imersão, cobertura e agitação não tiveram influência 

significativa sobre a desidratação osmótica do gengibre. No entanto, a concentração da 

solução osmótica foi a variável que teve maior influência sobre a PU e a GS. 

A condição experimental que obteve o maior IED foi representada por  50° Brix, 

ausência de NaCl, e corte em fatias. 

Podemos afirmar que a desidratação osmótica aplicada ao gengibre é um processo 

viável, apresentando um produto com uma boa perda de umidade e pequena incorporação de 

sólidos, mantendo assim suas características mais próximas do in natura.  

 

 

 

 



 

 

57 
 

5. REFERÊNCIAS 

ABRAÃO, A.S.; LEMOS, A.M.; VILELA, A.; SOUSA, J.M.; NUNES, F.M.  Influence of 

osmotic dehydration process parameters on the quality of candied pumpkins. Food and 

Bioproducts Processing, v. 91, n. 4, p. 481–494, 2013. 

AN, K.; LIA, H.; ZHAO, D.; DING, S.; TAO, H.; WANG, Z. Effect of Osmotic Dehydration 

with Pulsed Vacuum on Hot-Air Drying Kinetics and Quality Attributes of Cherry Tomatoes. 

Drying Technology, v. 31, n.6, 2013. 

ANDRADE, S.A.C.; BARROS NETO, B.; SALGADO, S.M.; GUERRA, N.B. Influência de 

revestimentos comestíveis na redução de ganho de sólidos em jenipapos desidratados 

osmoticamente. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 27, n. 1, p. 39-43, 2007. 

AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of 

analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 18th ed. Gaithersburg, 

Maryland: AOAC, 2005. 

BORIN, I.; FRASCARELI, E.C.; MAURO, M.A.; KIMURA, M. Efeito do pré-tratamento 

osmótico com sacarose e cloreto de sódio sobre a secagem convectiva de abóbora. Ciência 

Tecnologia de Alimentos, v. 28, n. 1, p. 39-50, 2008. 

DEBIASI, C.; FELTRIN, F.; MICHELUZZI, F.C. Micropropagação de gengibre (Zingiber 

officinalle). Revista Brasileira de Agrociência, v. 10, n. 1, p. 61-65, 2004. 

EL-AOUARA, A.A.; AZOUBELB, P.M.; BARBOSA JR., A.J.L.; MURRA, F.E.X. Influence 

of the osmotic agent on the osmotic dehydration of papaya (Carica papaya L.) Journal of 

Food Engineering, v. 75, n. 2, p. 267–274, 2006. 

ELPO, E.R.S.; NEGRELLE, R.R.B. Zingiber officinale Roscoe: Aspectos botânicos e 

ecológicos. Visão Acadêmica, v. 5, n.1, p.27-32, 2004 



 

 

58 
 

FASOGBON, B.M.; GBADAMOSI, S.O.; TAIWO, K.A. Studies on the osmotic dehydration 

and rehydration characteristics of pineapple slices. Journal of Food Processing and 

Technology, v. 4, n.4, p.1-8, 2013. 

GOULA, A.M.; LAZARIDES, H.N. Modeling of mass and heat transfer during combined 

processes of osmotic dehydration and freezing (Osmo-Dehydro-Freezing). Chemical 

Engineering Science, v. 82, n.12, p. 52-61, 2012. 

KOPRIVICA, G.B.; PEZO, L.L.; ĆURČIĆ, B.L.; LEVIĆ, L.B.; ŠUPUT, D.Z. Optimization 

of Osmotic Dehydration of Apples in Sugar Beet Molasses. Journal of Food Processing and 

Preservation. 2013. 

LIMA, A S.; FIGUEIREDO, R. W.; MAIA, G.A.; LIMA, J.R.; NETO, M.A.S.; SOUZA, 

A.C.R. Estudo das variáveis de processo sobre a cinética de desidratação osmótica de melão. 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 24, n. 2, p. 282-286, 2001. 

NIETO, A.B.; VICENTE, V.; HODARA, K.; CASTRO, M.A.; ALZAMORA, S.M. Osmotic 

dehydration of apple: Influence of sugar and water activity on tissue structure, rheological 

properties and water mobility. Journal of Food Engineering, v.119, n.1, p. 104–114, 2013. 

PANI, P.; LEVA, A.A.; RIVA, M.; MAESTRELLI, A.; TORREGGIANI, D. Influence of an 

osmotic pre-treatment on structure-property relationships of air-dehydrated tomato slices. 

Journal of Food Engineering, v. 86, p. 105–112, 2008. 



 

 

59 
 

RAOULT-WACK, A. L. Recent advances in the osmotic dehydration of foods. Trends in 

Food Science & Technology, v.5, p.255-260, 1994. 

RODRÍGUEZ, M.M.; ARBALLO, J.R; CAMPAÑONE, L.A.; COCCONI, M.B.; PAGANO, 

A.M.; MASCHERONI, R.H. Osmotic Dehydration of Nectarines: Influence of the Operating 

Conditions and Determination of the Effective Diffusion Coefficients. Food and Bioprocess 

Technology, v. 6, n. 10, p. 2708-2720, 2013. 

SINGH, B.; PANESAR, P.S.;  NANDA, V.; KENNEDY, J.F. Optimisation of osmotic 

dehydration process of carrot cubes in mixtures of sucrose and sodium chloride solutions, 

Food Chemistry, v. 123, n. 3, p.590-600, 2010. 

WILSON, R.; HANIADKA, R., SANDHYA, P.; PALATTY, P.L.; BALIGA, M.S. Ginger 

(Zingiber officinale Roscoe) the Dietary Agent in Skin Care: A Review. In: WATSON, R.R.; 

ZIBADI, S. Bioactive Dietary Factors and Plant Extracts in Dermatology. New York: 

Humana Press, 2013, p 103-111. 

ZOU, K.; TENG, J.; HUANG, L.; DAI, X.; WEI, B. Effect of osmotic pretreatment on quality 

of mango chips by explosion puffing Drying. Food Science and Technology, v. 51, n.1, p. 

253-259, 2013. 

  

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=14200154736&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=14200154736&origin=recordpage


 

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Original 2 

 

OTIMIZAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO 

GENGIBRE (Zingiber officinale Roscoe) 

 

 

 

  



 

 

61 
 

OTIMIZAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO GENGIBRE 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo otimizar a desidratação osmótica do gengibre utilizando 

a metodologia de superfície de resposta, bem como avaliar a qualidade microbiológica e a 

aceitação sensorial dos produtos otimizados. Foi realizado um planejamento fatorial 2
3
, tendo 

como variáveis independentes temperatura, concentração e tempo de imersão. Os ensaios que 

obtiveram maiores índices de eficiência de desidratação (IED) foram submetidos à análise 

microbiológica para pesquisa de coliformes termotolerantes, Bacillus cereus e Salmonella sp., 

a fim de avaliar a segurança microbiológica destes produtos. Em seguida, as amostras foram 

submetidas à análise sensorial, utilizando teste de aceitação com escala hedônica de 9 pontos. 

Foi verificado que as variáveis concentração da solução osmótica, temperatura e tempo de 

imersão apresentaram influência sobre a perda de umidade, ganho de sólidos e  IED. As 

melhores condições para a desidratação osmótica do gengibre foram obtidas com temperatura 

34°C, concentração de solução osmótica 44°Brix e tempo de imersão 120 minutos. 

Palavras-chave: Zingiber officinale Roscoe. Desidratação. Perda de água. Ganho de solutos. 

  

1. INTRODUÇÃO 

O gengibre (Zingiber officinalle Roscoe) é uma planta originária da Ásia Tropical e do 

Arquipélago Malaio que vem sendo cultivada mundialmente como monocultura e no Brasil, 

principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina, onde aproximadamente 70% da 

produção destina-se a exportação para os países como a Holanda, Canadá, Alemanha e 

Estados Unidos (DEBIASI et al., 2004). 

Após a colheita, a qualidade dos rizomas de gengibre é comumente reduzida devido à 

perda de peso, murchamento, enrugamento da superfície, brotação, deterioração fisiológica, 
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ataque de patógenos e mudanças nos compostos físico-químicos como diminuição de 

proteínas e fibra bruta. Isso ocasiona perdas significativas no valor e no tempo de 

permanência do produto nas prateleiras (ELPO; NEGRELLE, 2008).  

 Umas das alternativas para aumentar o tempo de vida de prateleira de produtos de 

origem vegetal é a utilização da desidratação osmótica. A desidratação osmótica (DO) é um 

operação de transferência de massa, onde a água é parcialmente removida dos alimentos, por 

imersão em soluções aquosas hipertônicas como xaropes ou salmouras (URIBE et al., 2011). 

Quando o produto é mergulhado numa solução hipertônica um gradiente químico é 

desenvolvido entre o meio externo e seu interior devido a diferença de potencial osmótico 

destes. Como conseqüência, observa-se um período dinâmico para o processo de transferência 

de massa onde a água é removida do alimento para a solução e, simultanemante, o soluto 

presente no meio se deposita na superfície do produto (MERCALI et al., 2011).  

 O processamento de alimentos com esta técnica vem sendo amplamente estudada e 

empregada como alternativa para o pré-tratamento de brócolis (XIN et al., 2013), rabanete 

(HERMAN-LARA et al., 2013), cenoura (SINGH et al., 2010), maçã (KHIN et al., 2007), 

abacaxi (FASOGBOM; TAIWO, 2013), kiwi (NOWACKA et al., 2014), Jenipapo 

(ANDRADE et al., 2007), uma vez que pode contribuir para melhorar as características da 

qualidade do produto final (PEREIRA et al., 2006). Além disso, a desidratação osmótica é 

considerada como um método energeticamente eficiente, tendo em vista que a água é 

removida do produto no estado líquido sem a utilização de altas temperaturas (HERMAN-

LARA et al., 2013). 

 O presente estudo teve como objetivo otimizar a desidratação osmótica do gengibre 

utilizando a metodologia de superfície de resposta, bem como avaliar a qualidade 

microbiológica e a aceitação sensorial dos produtos otimizados 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1Material 

As amostras de gengibre fresco (Zingiber officinale Roscoe) foram adquiridas 

aleatoriamente no comércio local (Recife/PE). Os rizomas foram selecionados visualmente 

pela cor, tamanho e ausência de danos físicos. Em seguida, foram lavados em água corrente, 

higienizados, secados com papel absorvente, descascados e fatiados com 0,5cm de espessura.  

 

2.2 Métodos 

Delineamento Experimental 

 Foi realizado um planejamento fatorial 2
3
, com 8 pontos fatoriais (níveis ± 1), 3 pontos 

centrais (nível 0) e 6 pontos axiais (±α), totalizando 17 ensaios. As variáveis independentes 

foram: temperatura (T), concentração da solução osmótica (C) e tempo de imerção (t). As 

variáveis dependentes foram: perda de umidade (PU), ganho de sólidos (GS) e relação PU/GS 

= IED (Índice de Eficiência de Desidratação). 

 Os dados obtidos foram ajustados ao seguinte polinômio: 

Y = φ(T,t,C) = β0 + β1T + β2C + β3t + β11T
2
 + β22C

2
 + β33t

2 
+ β12TC + β13Tt + β23Ct 

 Temos que βn são os coeficientes de regressão, y é a resposta em questão (PU, GS e 

PU/GS) e T, C e t são as variáveis independentes (temperatura, concentração da solução 

osmótica e tempo de imersão respectivamente). As condições utilizadas (níveis codificados e 

decodificados) são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Níveis codificados e decodificados das variáveis independentes. 

Ensaios 
Temperatura 

(ºC) 

Concentração da solução 

(°Brix) 

Tempo de imersão 

(minutos) 

1 -1 (34) -1 (44) -1 (120) 

2  1(46) -1 (44) -1 (120) 

3 -1 (34)  1 (56) -1 (120) 

4  1 (46)  1 (56) -1 (120) 

5 -1 (34) -1 (44)  1 (210) 

6  1 (46) -1 (44)  1 (210) 

7 -1 (34)  1 (56)  1 (210) 

8  1 (46)  1 (56)  1 (210) 

9  0 (40)  0 (50)  0 (165) 

10  0 (40)  0 (50)  0 (165) 

11  0 (40)  0 (50)  0 (165) 

12 -1,682 (30)  0 (50)  0 (165) 

13 1,682 (50)  0 (50)  0 (165) 

14  0 (40) -1,682 (40)  0 (165) 

15  0 (40) 1,682 (60)  0 (165) 

16  0 (40)  0 (50) -1,682 (90) 

17  0 (40)  0 (50) 1,682 (240) 

 

 As respostas de interesse foram assim definidas: 

Perda de Umidade - com base no peso inicial do material: 

  ( )      
(         )

  
 

Ganho de soluto - calculado por meio de um balanço de massa de sólidos do processo: 

   ( )      
(           )

  
 

IED - calculado pela seguinte razão: 

    
  

  
 

Sendo: Mi = massa inicial; Mf = massa final; PU = perda de umidade; Ui = teor inicial de 

umidade; Uf = teor final de umidade; GS = ganho de sólidos; Bi = teor inicial de sólidos 

solúveis contidos no material; Bf = teor final de sólidos solúveis contidos no material; e IED = 

Índice de eficiência da desidratação.  
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Processamento 

Os gengibres foram selecionados, lavados, cortados em fatias com 0,2cm de espessura, 

pesados em balança analítica, imersos em solução osmótica de sacarose, colocados em shaker 

(Marconi, MA-410) com agitação de 160rpm, sob temperatura e tempo predeterminados. Para 

a condução dos ensaios, foram utilizados recipientes cilíndricos de vidro com capacidade de 

600 mL, munidos de tampa. Aproximadamente 20 g de gengibre foram desidratados em 400 g 

de solução hipertônica (relação amostra/solução de 1:20) com o intuito de garantir a 

concentração constante da solução osmótica.  

 

Determinações Analíticas 

As determinações analíticas foram realizadas em triplicatas, antes e após cada tratamento 

osmótico para a obtenção de informações a cerca dos sólidos solúveis totais, determinados por 

leitura direta em refratômetro bancada AUS JENA (AOAC, 2002); da umidade (U), 

determinada em estufa a 105ºC, até peso constante (AOAC, 2002; Method 985.14); e do peso 

(M), obtido diretamente em balança analítica. 

 

Análises Microbiológicas 

 Foram realizadas análises microbiológicas para pesquisa de coliformes 

termotolerantes, Bacillus cereus e Salmonella sp. (AOAC, 2005), de acordo com o 

estabelecido na Resolução - RDC n°12 de 02 de Janeiro de 2001 ( BRASIL, 2001), no 

gengibre in natura e nos três melhores ensaios do planejamento fatorial, que obtiveram 

maiores IED, afim de avaliar a segurança microbiológica destes produtos. 
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Análise Sensorial 

 Os três melhores ensaios que obtiveram maior IED foram avaliados por 20 provadores 

treinados, de ambos os sexos, maiores de 18 anos. Foi utilizado teste de aceitação com escala 

hedônica de 9 pontos, onde 9 representa “gostei muitíssimo” e 1 “desgostei muitíssimo”. Os 

atributos avaliados foram: aroma (de gengibre e doce); Sabor (de gengibre, pungência, frescor 

e doce); Consistência (maciez e fibroso); Aparência (coloração e brilho) e Qualidade Global. 

 Os provadores receberam as amostras em copos descartáveis de 50 mL e cobertos com 

papel alumínio, codificadas com números aleatórios de três digitos, acompanhadas de água 

para a limpeza do palato. A avaliação foi realizada em cabines individuais com luz branca 

artificial. 

 

Análise Estatística 

A análise sensorial foi avaliada pela ANOVA, utilizando o Teste de Duncan para 

comparação. Para verificar as relações entre os ensaios otimizados e os atributos sensoriais, 

foi realizada a análise de componente principal (ACP). Todos os testes, como também o 

planejamento fatorial, foram realizados a 5% de significância, utilizando o programa “Statistic 

for Windows” (Statsoft, 1997). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados experimentais de PU, GS e IED obtidos nos 17 ensaios do planejamento 

são mostrados na tabela 2. Durante o processo de desidratação osmótica do gengibre, os 

valores de PU foram maiores que o GS na maior parte dos ensaios. Estes resultados ratificam 

os achados de Silva, Fernandes e Mauro (2013) e Barbosa Júniro et al., (2013) durante a 
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desidratação osmótica de abacaxi e melão em solução de sacarose, respectivamente. Esta 

tendência da PU ser maior que o GS é fundamental quando o objetivo da desidratação 

osmótica é preservar ao máximo as características do produto in natura, onde um elevado GS 

é indesejável (SOUZA et al., 2012). 

Tabela 2. Resultados obtidos no Planejamento Fatorial 2
3
 para PU, GS e IED. 

 Variáveis independentes  Variáveis dependentes 

Ensaio Temperatura 

(ºC) 

Concentração 

de Sólidos 

Solúveis 

(ºBrix) 

Tempo 

de 

imersão 

(min.) 

PU(%) GS(%) IED 

1 34 44 120 42,13 28,96 1,45 

2 46 44 120 37,30 35,32 1,06 

3 34 56 120 50,18 38,56 1,30 

4 46 56 120 50,08 41,8 1,20 

5 34 44 210 38,33 33,25 1,15 

6 46 44 210 31,51 39,8 0,79 

7 34 56 210 50,86 38,4 1,32 

8 46 56 210 46,99 45,3 1,04 

9 40 50 165 45,67 37,56 1,21 

10 40 50 165 45,99 36,8 1,25 

11 40 50 165 44,62 37,9 1,18 

12 30 50 165 41,36 40,26 1,03 

13 50 50 165 42,47 47,89 0,89 

14 40 40 165 31,52 31,57 0,99 

15 40 60 165 55,99 39,9 1,40 

16 40 50 90 48,94 30,35 1,61 

17 40 50 240 44,09 36,9 1,19 

 Ainda na tabela 2, verifica-se que a maior PU (55,99%) foi obtida no ensaio 15 (40°C; 

60°Brix; 165 min). Quanto ao GS, o ensaio 1 (34°C; 44°Brix; 120 min) apresentou menor 

valor (28,96%). A alta perda de umidade observada no ensaio 15 resulta principalmente da 

alta concentração da solução osmótica utilizada. O aumento da concentração da solução 

osmótica implica em um aumento do gradiente de pressão osmótica e, consequentemente, em 

um aumento na taxa de transferência de massa (Rastogi; Raghavarao; Niranjan, 1997). O 

valor diminuído de GS observado no ensaio 1 pode estar relacionado às condições de baixas 

temperatura, concentração e tempo de imersão empregadas. Segundo Moura (2004), o GS tem 

tendência a aumentar com o aumento do tempo de desidratação e temperatura, por isso quanto 
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menores o tempo e a temperatura menos alterações estruturais ocorrerão no produto 

(MOURA, 2004).  

 O nível ideal de absorção de solutos depende fortemente dos objetivos do processo e 

das características desejadas do produto final. Assim, um elevado IED é indicativo de um 

tratamento que objetiva grande desidratação e pequena absorção de sólidos (MATUSKA et 

al., 2006). Como o objetivo desta pesquisa foi maximizar PU e minimizar GS, constatamos 

que os melhores resultados para a desidratação osmótica do gengibre com sacarose foram 

obtidos no ensaio 16 (IED=1,61), com PU de 48,94% e GS de 30,35%, seguido dos ensaio 1 

(IED=1,45), com PU de 42,13% e GS de 28,96%; e do ensaio 15 (IED=1,40), com PU de 

55,99% e GS de 39,90. Apesar do ensaio 1 ter apresentado o segundo maior IED, o mesmo 

apresentou uma PU satisfatória e um menor GS que os ensaios 15 e 16, demonstrando ser este 

o ensaio apresentou as melhores condições osmóticas (34°C, 44°Brix e 120 min), pois um 

menor GS implica em maior preservação das características do produto fresco.  

 Uma análise de regressão foi aplicada para modelar os valores das variáveis 

dependentes como funções quadráticas da concentração da solução osmótica, temperatura e 

tempo de imersão. Os efeitos das variáveis independentes sobre a PU, GS e IED são 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Efeitos das variáveis independentes sobre a  PU, GS e IED 

 PU P GS P IED p 

β0 45,47 0,000 37,43 0,000 1,21 0,000 

β1  -2,03 0,035 5,27 0,003 -0,20 0,009 

β11  -2,77 0,023 4,71 0,005 -0,19 0,012 

β2  13,22 0,001 5,99 0,002 0,16 0,014 

β22 NS 0,078 NS 0,063 NS 0,460 

β3 -2,96 0,017 3,40 0,008 -0,21 0,008 

β33 NS 0,339 -2,81 0,014 0,12 0,027 

β12 NS 0,063 NS 0,224 NS 0,065 

β13 NS 0,105 NS 0,137 NS 0,270 

β23 NS 0,071 NS 0,076 0,11 0,049 

R
2
 0,965  0,984  0,908  
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NS: não significativo (p<0,05). PU : perda de umidade (%); GS : Ganho de sólidos (%) e 

IED: Índice de Eficiência da Desidratação. (1) Temperatura; (2) Concentração da solução 

osmótica; (3) Tempo de imerção. 

 

Os resultados da tabela 3 demonstram que concentração da solução osmótica foi a 

variável que teve maior influência sobre a PU, ou seja, o aumento da concentração do agente 

osmótico favoreceu a PU, o que é confirmado na figura 1. Este comportamento pode ser 

atribuído ao fato de que o aumento da viscosidade de uma solução resulta em maior pressão 

osmótica, impulsionando a saída de água do alimento. Na mesma figura, quando observamos 

o tempo de imersão, percebemos que esta variável teve pouca influência sobre a PU.  

Estes resultados corroboram com os encontrados por Abrãao et al. (2013) quando 

estudavam a influência dos parâmetros do processo de desidratação osmótica na qualidadade 

de abóboras. Resultados contrários foram obtidos por Mehta et al. (2013), com relação a 

temperatura e tempo de imersão, ao desidratarem, cogumelos utilizando a metodologia de 

superfície de resposta, o qual verificaram que o aumento destas variáveis contribuiam para 

uma maior PU.  
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Figura 1. Superfície de resposta para perda de umidade em função da Concentração da 

solução osmótica (ºBrix) e do Tempo de imersão (minutos). 

   

 Quanto ao GS podemos constatar na tabela 3 que a concentração da solução osmótica 

(°Brix) e a temperatura foram as variáveis que tiveram maior influência sobre, ou seja, o 

aumento da concentração do agente osmótico e temperatura, favoreceram maiores valores de 

GS (Figura 2). Estes achados corroboram com os encontrados por Khumar; Khumar; Sharma 

(2012) na desidratação osmótica de lichia, onde a temperatura foi a variável que mais 

influenciou no GS. Segundo os autores, um aumento da temperatura de processamento 

proporciona uma diminuição na viscosidade da solução de açúcar, melhorando a interação 

entre o material e a solução hipertônica. Resultados semelhantes também foram encontrados 

por Genina-Souto et al. (2011), em estudo sobre o efeito das temperaturas e das soluções de 

sacarose em diferentes concentrações no processo de desidratação osmótica de cubos de 

batata-doce. 
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 Valores elevados para ganho de sólidos, no processo de desidratação osmótico, é 

indesejável, uma vez que pode conferir alterações nas propriedades sensoriais do produto. 

Além disso, quando a concentração de solutos impregnados no tecido vegetal é alta, a 

eficiência da desidratação é reduzida devido à constituição de um obstáculo ao processo de 

tranferência de massa (BORIN et al., 2008). No entanto, há processos em que se deseja a 

incorporação de solutos na superfície do produto, os chamados processos de impregnação, nos 

quais a presença do soluto confere propriedades desejáveis (BARBOSA JÚNIOR, 2002). 

 

Figura 2. Superfície de resposta do ganho de sólidos (GS) em função  da Concentração da 

Solução Osmótica (°Brix) e da Temperatura (°C). 

  

 Verifica-se ainda na Tabela 3 que a temperatura e o tempo de imersão tiveram maior 

influência e significativa (p<0,05) sobre o IED. Na Figura 3, podemos observar que o maior 

valor de IED acontece com menor tempo de imersão e com temperatura de 40°C. Ainda nesta 

figura, podemos verificar que o gráfico apresenta concavidade para baixo, o que é explicado 

pelo termo quadrático da temperatura apresentar influência com sinal negativo. De acordo 
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com Andrade et al. (2003), Giraldo et al. (2003) e Tonon et al. (2006) a elevação da 

temperatura acima do limiar do tecido vegetal, pode provocar danos impedindo a difusividade 

da água e comprometendo a eficiência do processo osmótico. 

 

Figura 3. Superfície de resposta para o Índice de Eficiência da Desidratação em função da 

Temperatura (ºC) e do Tempo de imersão. 

 

Os resultados da análise de variância (Tabela 4) demonstram que os modelos ajustados 

para PU, GS e IED foram preditivos e apresentaram regressão significativa (p<0,05) e falta de 

ajuste não significativa (p>0,05). Quanto ao coeficiente de determinação (R
2
), podemos 

observar que para todos os modelos foram superiores a 0,90, o que significa dizer que as 

porcentagem de variação explicada pelos modelos foram maiores que 90%.  
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Tabela 4. Análise de variância do modelo ajustado para PU, IS e IED 

   PU   

Fonte de variação GL SQ MQ Fcalculado Ftabelado 

Regressão 4 657,478 164,369 40,267 3,26 

Resíduo 12 48,981 4,082   

Falta de ajuste 10 47,954 4,795 9,347 19,4 

Erro puro 2 1,027 0,513   

Total 16    R
2
 = 0,965 

   GS   

Fonte de variação GL SQ MQ Fcalculado Ftabelado 

Regressão 5 338,096 67,619 42,61 3,20 

Resíduo 11 17,463 1,587   

Falta de ajuste 9 16,829 1,870 5,90 19,4 

Erro puro 2 0,634 0,317   

Total 16    R
2
=0,984 

   IED   

     Fonte de variação GL SQ MQ Fcalculado Ftabelado 

Regressão 6 0,539 0,090 10,84 3,22 

Resíduo 10 0,083 0,0083   

Falta de ajuste 8 0,081 0,010 10 19,4 

Erro puro 2 0,002 0,001   

Total 16    R
2
=0,907 

 

Avaliação Microbiológica 

 

 Na tabela 5 são apresentadas os resultados da avaliação microbiológica do gengibre in 

natura e das três amostras de gengibres desidratadas osmóticamente e selecionadas 

anteriorente pelo planejamento fatorial. Considerando a legislação vigente (BRASIL, 2001), 

todas as amostras apresentaram inferiores aos limites estabelecidos para os microrganismos 

pesquisados, indicando estarem em condições higiênico-sanitária adequadas. 

 Segundo Zanata (2010), a retirada da umidade no processo de desidratação favorece a 

redução da atividade microbiana permitindo um maior tempo de vida útil do produto, desde 

que as atividades microbiológicas e enzimáticas estejam em níveis aceitáveis. Elpo, Negrelle 

e Gomes (2004), avaliando microbiologicamente rizomas de gengibre in natura e não 
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higienizado em Santa Catarina/PR, encontraram que 30% de suas amostras apresentavem-se 

fora dos padrões aceitáveis. Vale ressaltar que os procedimentos higiênico-sanitários e as boas 

práticas durante todo o tratamento são de grande importância na prevenção de doenças e na 

obtenção de um produto final de qualidade, já que reduzem a carga microbiana presente na 

superfície dos vegetais. 

  

Tabela 5. Avaliação microbiológica de amostras de gengibres desidratados osmoticamente 

em solução de sacarose. 

 

 

Micro-organismos 

 

 

In natura Ensaio 01 Ensaio 15 Ensaio 16 

 

Valores de 

Referência 

Coliformes totais (NMP/mL) < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Coliformes termotolerantes (NMP/mL) < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 10
3 

Bacillus cereus/g Ausência Ausência Ausência Ausência 10
3 

Salmonella sp./25g Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

 

Análise Sensorial 

 

Ao analisar a primeira componente principal (PC1) (Figura 4), que reproduz 87,71% 

das informações, constata-se que o ensaio 15 possui escores negativos, caracterizando assim 

com maiores notas nos atributos: Aroma doce; Sabor doce; Brilho e Qualidade Global (Tabela 

6). Estas notas podem estar relacionadas ao elevado GS obtido neste tratamento, resultando 

em maior impregnação de sacarose na superfície do produto e tornando-o mais agradável ao 

paladar dos julgadores. 

O ensaio 1 possui escores positivos, sendo caracterizado pelos atributos: Aroma de 

gengibre; Sabor de gengibre, pungência e frescor; Consitência fibrosa; e melhor coloração, o 
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que pode ser explicado pelo menor GS. Na tabela 6, verificamos que as notas dos ensaios 1 e 

15 não diferiram significativamente nos atributos Consistência e Aparência (p<0,05). 

 

Figura 4. Projeção dos escores e loadings de Analise de Componentes Principais da analise 

sensorial dos Ensaios 1, 15 e 16.: A. Gengibre: Aroma Gengibre; A. Doce: Aroma doce; S. 

Gengibre: Sabor Gengibre; S. Pungência: Sabor Pungência; S. Frescor: Sabor Frescor; S. 

Doce: Sabor Doce; C. Maciez: Consistência Maciez; C. Fibroso: Consistência fibroso; A. 

Coloração: Aparência Coloração; A. Brilho: Aparência Brilho. 

 

Tabela 6. Média das notas obtidas no teste sensorial de aceitação. 

 Ensaio 1 Ensaio 15 Ensaio 16 

Aroma de Gengibre 8,07
a 

± 0,73 7,37
b
 
 

± 1,21 7,74
ab 

± 0,98 

Doce 7,30
b 

± 1,51 8,11
a 

± 0,85 7,74
ab 

± 1,13 

Sabor de Gengibre 8,11
a
 
 
± 0,85 7,33

b 
± 1,00 7,85

ab 
± 1,03 

Pungência 8,26
a
 
 
± 0,86 6,07

c 
± 1,75 7,15

b 
± 1,32 

Frescor 8,00
a
 
 
± 0,92 7,44

b 
± 0,80 7,52

b 
± 0,93 

Doce 6,48
b 

± 1,25 8,11
a 

± 1,19 7,59
a 

± 1,18 

Consistência Maciez 7,33
a 

± 1,14 7,26
a 

± 1,23 7,33
a 

± 1,21 

Fibroso 7,11
a 

± 1,12 6,74
a 

± 1,51 7,07
a 

± 1,27 

Aparência Coloração 8,41
a 

± 0,75 8,30
a 

± 0,82 8,37
a 

± 0,93 

Brilho 8,30
a 

± 0,67 8,44
a 

± 0,64 8,41
a 

± 0,64 

Qualidade Global  7,41
b 

± 0,97 8,15
a 

± 0,77 7,96
a 

± 0,81 
Médias na horizontal seguidas de letras iguais, não diferem significativamente ao nível de 5% de significância 

pelo teste de Duncan. 
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 Deste modo, podemos ressaltar que o ensaio 1 obteve o menor ganho de sólidos dentre 

os maiores valores de IED, além de ter preservado aroma e sabor mais próximos do produto in 

natura, podendo este ser destacado como o tratamento com as melhores condições para a 

desidratação osmótica do gengibre. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Nas condições que foram realizadas a presente pesquisa podemos concluir: 

 A concentração da solução osmótica teve maior influência sobre a PU e GS.  

 O IED teve maior influência da temperatura e do tempo de imersão. 

 Os maiores IED foram alcançados pelos ensaios 1, 15 e 16. 

 As melhores condições para a desidratação osmótica do gengibre foram obtidas no 

ensaio 1, com temperatura 34°C, concentração de solução osmótica 44°Brix e tempo 

de imersão 120 minutos. 

 Os modelos ajustados para PU, GS e IED foram preditivos e apresentaram regressão 

significativa (p<0,05) e falta de ajuste não significativa (p>0,05).  
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AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO DA ÁGUA E DA SACAROSE 

DURANTE A DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE GENGIBRE 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o coeficiente de difusão da água e da sacarose durante a 

desidratação osmótica do gengibre. Os experimentos foram realizados com tempo longo de 

imersão (até 60h), com a finalidade de determinar a concentração de equilíbrio no interior do 

gengibre, e com curto tempo de imersão (até 4h), verificar o comportamento no inicio  do 

tratamento osmótico, para fornecer informações detalhadas sobre a cinética da perda de água 

e ganho de sólidos. Os coeficientes de difusão aparente calculados para a água e a sacarose  

encontraram-se nas faixas de 0,33 x 10
-10

 para 6,75 x 10
-10

 m
2
/s e de 0,0 a 4,95 x 10

-10
 m

2
/s, 

respectivamente. O tempo de imersão teve influência significativa sobre os coeficientes de 

difusão da água e da sacarose, entretanto, a concentração da solução osmótica teve influência 

restrita e maior sobre o coeficiente de difusão da sacarose. 

Palavras-chave: Coeficiente de difusão. Perda de umidade. Ganho de sacarose. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A desidratação osmótica (DO) consiste em uma operação de transferência de massa 

em que a água é parcialmente removida dos alimentos por imersão em soluções hipertônicas 

de sal ou açúcar. Como consequência, ocorre incorporação de sólidos na superfície do produto 

e consequente diminuição da atividade de água, resultando na diminuição da velocidade de 

deterioração do alimento (MARTIM et al., 2007; RUIZ-LÓPEZ et al., 2011).  Segundo 

Monnerat (2009), quando aplicada a produtos hortifrutigranjeiros, a desidratação osmótica 

permite a redução do conteúdo de água para até 60%. Este método tem sido utilizado como 
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pré-tratamento no processamento de produtos de origem vegetal por reduzir sua atividade de 

água, aumentar a estabilidade do produto e melhorar suas propriedades sensoriais, funcionais 

e nutricionais (TORREGGIANI & BERTOLO, 2001). 

 Durante a desidratação por osmose observa-se três tipos básicos de transferência de 

massa, ocorrendo simultâneamente: saída de água do produto para a solução hipertônica; 

saída de soluto da solução para o produto e saída de alguns solutos do próprio produto para a 

solução (ARBALLO et al., 2011).  

 Durante o processo, ocorrem períodos dinâmicos e de equilíbrio de fluxos que se 

mantêm até atingir fluxo e balanço de massa nulos. O estudo dos fluxos de transferência de 

massa, ocorridos durante a DO, é importante para entender os mecanismos envolvidos nesse 

sistema e predizer as propriedades físicas deste novo produto (MEDINA-TORRES et al., 

2008).  

 Um projeto adequado para esta operação requer um bom entendimento das 

transferências de massas envolvidas durante o processo, no que se refere à perda de água e 

ganho de soluto, bem como os níveis finais desejáveis de desidratação-impregnação sob 

diferentes condições de desidratação osmótica. Deste modo o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o coeficiente de difusão da água e da sacarose durante a desidratação 

osmótica do gengibre, baseado na solução analítica da segunda Lei de Fick. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1Material 

As amostras de gengibre fresco (Zingiber officinale Roscoe) foram adquiridas 

aleatoriamente no comércio local (Recife/PE). Os rizomas foram selecionados visualmente 

pela cor, tamanho e ausência de danos físicos. Em seguida, foram lavados em água corrente, 

higienizados, secados com papel absorvente, descascados e fatiados com 0,5cm de espessura.  
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2.2 Métodos 

2.2.1 Tratamento osmótico 

 Sacarose comercial dissolvida em água destilada foi usada como agente osmótico. 

Três níveis de concentração de sacarose (15°Brix, 30°Brix, 50°Brix) foram selecionados para 

um planejamento fatoria 2
2
, incluindo o ponto central. As variáveis independentes foram a 

concentração de sacarose e o tempo de imersão, e as variáveis dependentes os coeficientes de 

difusão da água e da sacarose (Tabela 1). 

 

Tabela1. Níveis codificados e decodificados das variáveis independentes para a desidratação 

osmótica de gengibre. 

Variáveis                       Níveis decodificados 

 -1 0 +1 

Concentração (°Brix) 15 30 50 

Tempo (h) 4 32 60 

 

Para a condução dos ensaios, foram utilizados recipientes cilíndricos de vidro com 

capacidade de 600 mL, munidos de tampa. Aproximadamente 20 g de gengibre foram imersos 

em 400 g de solução hipertônica (relação amostra/solução de 1:20) com o intuito de garantir a 

concentração constante da solução osmótica durante todo o processo. Todo a desidratação foi 

conduzida a temperatura de 30°C e sob agitação (160 rpm).  

Em intervalos de tempo pré-determinados, amostras de gengibre foram retiradas dos 

recipientes para análise. As amostras eram drenadas, colocadas em papel absorvente, para 

retirar o excesso do xarope, pesadas, e na sequência analisadas quanto ao peso, umidade e 

ºBrix. 

As primeiras amostras foram retiradas em um curto intervalo de tempo: 0; 0,5; 1; 2; 3 

e 4h, com a finalidade de obter informações detalhadas sobre a cinética da perda de água e o 
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ganho de sólidos, enquanto as demais foram coletadas a 6, 12, 24, 32, 36, 48 e 60h, para 

determinar a concentração de equilíbrio para água e sacarose. 

 

2.2.3 Determinações Analíticas          

As amostras foram submetidas a determinações analíticas realizadas em triplicatas, antes e 

após o tratamento osmótico para a obtenção de informações a cerca dos sólidos solúveis 

totais, por leitura direta em refratômetro AUS JENA(AOAC, 2002); da umidade, determinada 

em estufa a 105ºC, até peso constante (AOAC, 2002; Method 985.14); e do peso, obtido 

diretamente em balança analítica. 

 

2.2.4 Procedimento matemático e análise estatística 

 A taxa de perda de umidade, durante a desidratação osmótica, foi calculada tendo por 

base a solução analítica da segunda Lei de Fick Eq.(1) e a taxa de ganho de sólidos pela 

Eq.(2), uma modificação da Eq. (1) (TELIS; MURATI; YAMASHITA, 2004). 

 

Nas equações acima, X e C são o conteúdo de umidade e a concentração de açúcar, 

respectivamente, no tempo t; X0 e C0 os valores iniciais destas variáveis, e Xeq  e Ceq os valores 

de equilíbrio correspondentes. D é o coeficiente de difusão e L meia espessura da placa 

(alimento). 
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As respostas obtidas foram avaliadas quanto aos efeitos principais e as interações entre 

os fatores empregando-se o programa computacional Statistica 7.0 ao nível de significância de 

5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na figura 1 são apresentadas as curvas experimentais e preditivas para perda de água 

durante a desidratação osmótica do gengibre nas condições de operação empregadas em três 

diferentes soluções hipertônicas. Observamos que a perda de umidade (PU) ocorre de forma 

mais acelerada nas primeiras horas de desidratação, seguido de um período de menor fluxo, 

até atingir o equilíbrio. Durante as duas primeiras horas obtivemos perdas de umidade na 

ordem de 2,02%; 29,62%; 41,52% para as concentrações de 15°Brix, 30°Brix e 50°Brix, 

respectivamente. De acordo com Eroglu & Yildiz (2013), a perda de água em processos 

osmóticos de frutas e verduras é mais pronunciada nas primeiras 2 h. 

 

Figura 1. Cinética da perda de agua no gengibre durante o tratamento osmótico em soluções 

de diferentes concentrações de sacarose. 
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 Resultados similares foram obtidos por Nowakunda et al. (2004) ao desidratar fatias 

de banana, utilizando soluções com diferentes concentrações de sacarose (45, 55 e 65°Brix) e 

temperaturas (30, 40 e 50ºC), obtendo nas duas primeiras horas maior perda de água. 

 Lombard et al. (2008), desidratando osmoticamente abacaxi a 60°Brix e 30°C, 

encontraram nas duas primeiras horas , perda de água variando entre 16% a 26%, valores 

estes inferiores aos obtidos nesta pesquisa. 

 Comparar a cinética de perda de água entre produtos distintos se torna difícil pelas 

peculiaridades presentes nos diferentes tecidos vegetais, bem como, pelas diferentes 

condições osmóticas empregadas em cada tratamento. 

 Após esta primeira fase de fluxo ascendente, a perda de água tende a diminuir 

consideravelmente, até atingir o equilíbrio. Este equilíbrio ocorreu nos tempos 0,5h; 2h e 4h 

para as soluções osmóticas de 15°, 30° e 50°Brix, respectivamente. Conforme Zuñiga & 

Pedreschini (2012), o verdadeiro estado de equilíbrio leva um longo período para ser 

alcançado, pois durante a cinética de perda de água existem pequenas variações que impedem 

a determinação de um fluxo nulo. 

 Ainda na figura 1, podemos perceber que o aumento da concentração da solução 

resulta em máxima perda de água durante o processo, em decorrência do aumento da pressão 

osmótica no exterior da fruta, fato este também relatado por Abraão et al. (2013).  

 Na figura 2 podemos constatar que o GS teve o mesmo comportamento da PU, ou 

seja, o maior GS foi registrado nas duas primeiras horas de desidratação. O estado de 

equilíbrio para o GS foi obtido em torno de 3h, 12h e 6h, para as soluções de 15°, 30° e 50° 

Brix, respectivamente, a partir do qual não foram observadas alterações significativas nestes 

valores. 

 Segundo Raoult-Walk (1994), a desidratação osmótica deve ser concluída nas 3 

primeiras horas de tratamento, pois no período subsequente o ganho de sólidos é mais 
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relevante que a perda de umidade. Este fato se torna indesejável quando o objetivo é obter um 

produto com características mais próximas do in natura. 

 

Figura 2. Cinética do ganho de sacarose no gengibre durante o tratamento osmótico em 

soluções de diferentes concentrações de sacarose. 

  

 Quando comparamos as figuras 1 e 2 notamos que a PU vem acompanhada de um 

incremento de sólidos solúveis, ou seja, o aumento da concentração da solução osmótica 

favorece a PU, porém, implica em maior GS. O soluto impregnado durante o processo de 

desidratação osmótica e pode favorecer a formação de uma tênue crosta endurecida, que 

oferece  resitência à secagem dificultando o deslocamento da água no sentido matriz/solução 

(MONNERAT, 2009). 

 Três diferentes coeficientes de difusão aparente foram calculados para água e sacarose 

em condição de tratamento osmótico (Tabelas 2 e 3). O primeiro corresponde aos 

experimentos realizados em curto período de tempo, no qual as amostras foram mantidas por 
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4h na solução osmótica. O segundo e o terceiro, com períodos longos de 32 e 60 horas, 

respectivamente. 

 O coeficiente de difusão efetiva da água e da sacarose variou de 0,333 x 10
-10

 para 

6,756 x 10
-10

  m
2
/s e de 0,0 a 4,950 x 10

-10 
m

2
/s, respectivamente, dentro da faixa de 

concentração da sacarose e de temperatura estudadas neste trabalho. De acordo com Azoubel 

e Murr (2004), a comparação entre difusividades relatadas na literatura torna-se difícil, devido 

aos diferentes métodos de estimação e modelos empregados, além da variação da composição 

e estrutura física dos alimentos. Correa et al. (2008), estudando a cinética da desidratação 

osmótica de acerolas, constataram variação do coeficiente de difusão de 1,8 x 10
-10

 a 5,98 x 

10
-10

 m
2
/s para perda de água, e 2,78 x 10

-10 
a 8,42 x 10

-10 
m

2
/s para ganho de açúcar à 

temperatura de 30°C. Telis, Murari e Yamashita (2004), utilizando soluções ternárias para a 

desidratação osmótica de quartos de tomates, obtiveram difusividades na ordem de 10
-10

m
2
/s, 

semelhantes às encontradas neste estudo. 

 

Tabela 2. Concentração de equilíbrio e coeficiente de difusão para água durante o tratamento 

do gengibre 

Ensaios S (ºBrix) T(h) Coeficiente de 

difusão D 

agua (10
-10

 

m
2
/s) 

Concentração 

de equilíbrio 

(g/100g) 

1 15 4 1,636  

2 50 4 3,221  

3 15 60 0,333 73,07 

4 50 60 0,506 43,87 

5 35 32 6,756 61,25 

6 35 32 6,235 61,50 

7 35 32 6,315 61,15 

S = sacarose (ºBrix); T = tempo (h) 
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Tabela 3. Concentração de equilíbrio e coeficiente de difusão para sacarose durante o 

tratamento do gengibre. 

Ensaios S (ºBrix) T(h) Coeficiente de 

difusão D 

sacarose (10
-10

 

m
2
/s) 

Concentração 

de equilíbrio 

 

(g/100g) 

1 15 4 0,0  

2 50 4 4,473  

3 15 60 0,0 14,0 

4 50 60 4,950 48,8 

5 35 32 4,753 28,9 

6 35 32 4,720 29,0 

7 35 32 4,738 28,8 

S = sacarose (ºBrix); T = tempo (h) 

 

 Nas figuras 3 e 4 são apresentados os efeitos das variáveis concentração da solução 

osmótica e tempo de imersão sobre o coeficiente de difusão da água e da sacarose 

respectivamente. Podemos observar que o tempo de imersão teve influência significativa nos 

dois coeficientes de difusão, assim os coeficientes da água e sacarose tendem a ser maiores 

com menor tempo de imersão. 

 A concentração da solução (°Brix) foi a variável que teve maior influência sobre o 

coeficiente de difusão da sacarose, porém não teve influência significativa (p>0,05) sobre o 

coeficiente de difusão da água (Tabelas 3 e 4). A influência positiva da concentração no 

coeficiente de difusão da sacarose demonstra que a utilização de soluções concentradas 

resulta em maior incremento de sólidos na superfície do produto, formando assim uma 

barreira para a PUv(AZARPAZHOOH; RAMASWAMY, 2010). 
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Figura 3. Efeito das variáveis tempo e concentração sobre o coeficiente de difusão da água 

durante a desidratação osmótica de gengibre. T: Tempo de imersão; S: Concentração da 

solução osmótica (°Brix) 

 

 

 
Figura 4. Efeito das variáveis tempo e concentração sobre o coeficiente de difusão da 

sacarose durante a desidratação osmótica de gengibre. T: Tempo de imersão; S: Concentração 

da solução osmótica (°Brix) 
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 A grande limitação da desidratação osmótica têm sido estabelecer um processo em que 

essa tecnologia simples possa ser utilizada de forma a obter um produto com máxima perda de 

umidade e mínimo ganho de sólidos. O desafio consiste em propor um sistema com baixo 

nível de investimento, que gere produtos de boa qualidade e preços competitivos para ser 

utilizado por pequenos produtores. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Os coeficientes de difusão aparente calculados para a água e a sacarose nas 

condições desta pesquisa encontram-se nas faixas de 0,33 x 10
-10

 para 6,75 x 10
-10

 m
2
/s e de 

0,0 a 4,95 x 10
-10

 m
2
/s, respectivamente. Os resultados demonstram que o tempo de imersão 

teve influência significativa sobre os coeficientes de difusão da água e da sacarose, entretanto, 

a concentração da solução osmótica teve influência restrita e maior sobre o coeficiente de 

difusão da sacarose. O máximo GS e PU ocorreram na solução osmótica de maior 

concentração (50°Brix). 
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Considerações finais     
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As melhores condições para a desidratação osmótica do gengibre foi à temperatura de 

34°C, concentração da solução osmótica  44°Brix e tempo de imersão 120 minutos. Com estes 

parâmetros, a desidratação osmótica demonstrou ser eficaz para a redução da umidade de 

gengibres, podendo ser uma alternativa para aumentar a vida útil deste produto. Além disto, o 

ganho de sólidos proporcionado por este método, destacado por alguns estudos como sendo 

um efeito indesejável durante a desidratação, nesse estudo influenciou positivamente nas 

características sensoriais do produto final, principalmente por diminuir a sensação de 

pungência característica do produto, aumentando assim sua aceitação. 
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ANEXO A - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO ARTIGO 1 
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ANEXO B – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO ARTIGO 3 

 


