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RESUMO

Considerando-se a importância do estudo teórico do processo de secagem dos 
produtos agrícolas, este trabalho visa caracterizar a cinética de secagem de feijão 
carioca, cultivar BRS Estilo e Canadense e ajustar diferentes modelos matemáticos 
de secagem. O produto foi submetido à secagem em estufa nas temperaturas de 
35, 55 e 65ºC ± 1ºC. Após a coleta de dados, relacionando a razão de umidade em 
função do tempo de secagem, foram ajustados modelos matemáticos selecionando 
estatisticamente pelo teste t, 5% de probabilidade, utilizando o software STATISTICA 
12.0. O tempo necessário para a cultivar BRS Estilo atingir o peso constante, foi 
de 58,33, 48,83 e 21,58 horas, para 35, 55 e 65 °C, respectivamente. O tempo 
necessário para cultivar Canadense, atingir equilíbrio higroscópico, foi de 57,42, 
46,00 e 20,91 horas, para 35, 55 e 65 °C, respectivamente. 

Palavras-chave: Cinética de secagem, Phaseolus vulgaris (L.), Pós-colheita.

 INTRODUÇÃO

O feijão é cultivado em quase todos os países de clima tropical e subtropical 
assumindo uma grande importância na alimentação humana, fundamentalmente, 
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devido ao seu baixo custo (Almeida et al., 2009).
Com a expansão da cultura do feijão nas principais regiões produtoras do 

país, técnicas modernas de secagem vêm sendo desenvolvidas para atender às 
crescentes necessidades dos produtores, com o objetivo de simplificar e reduzir 
os custos associados ao processo produtivo (Afonso Júnior & Corrêa, 1999).

Na fase de pós-colheita do feijão, a secagem é o processo mais utilizado 
para assegurar sua qualidade e estabilidade considerando que a diminuição 
da quantidade de água do material reduz a atividade biológica e as mudanças 
químicas e físicas que ocorrem nos grãos durante o armazenamento. No entanto, 
durante a secagem, em condições de temperatura e umidade relativa do ar 
com temperaturas elevadas, a qualidade dos grãos pode ser comprometida 
negativamente (Almeida et al., 2009).

Particularmente para o caso do feijão e principalmente para as variedades 
mais novas, poucos trabalhos vêm sendo realizados no sentido de proporcionar 
informações sobre os efeitos imediato e latente da combinação da temperatura, 
teor de água inicial e teor de água final, durante o processo de secagem, sobre 
a qualidade de sementes de feijão (Andrade et al., 2006).

No desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos utilizados para 
a secagem de grãos, é de fundamental importância a simulação e a obtenção 
de informações teóricas a respeito do comportamento de cada produto durante 
a secagem. Embora vários modelos tenham sido propostos para predizer o 
comportamento da secagem de grãos e sementes, na maioria das vezes, as 
relações semi-empíricas e empíricas têm-se mostrado como melhores opções 
para predizer o processo de secagem, apesar de sua validade estar restrita às 
condições sob as quais os dados experimentais foram obtidos (Brooker et al., 
1992).

Considerando-se a importância do estudo teórico do processo de secagem 
dos produtos agrícolas e a limitação de informações teóricas a respeito dos 
fenômenos que ocorrem durante a secagem de novas cultivares de feijão, 
este trabalho visa caracterizar a cinética de secagem da cultivar BRS Estilo e 
Canadense e ajustar diferentes modelos matemáticos de secagem aos dados 
experimentais.

 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Secagem e Armazenagem 
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de Produtos Vegetais do Curso de Engenharia Agrícola da Unidade Universitária 
de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
localizada em Anápolis-GO. 

Foram utilizados grãos de feijão (P. vulgaris L.), da cultivar BRS Estilo 
e Canadense, produzidos pela Embrapa Arroz e Feijão, localizada em Santo 
Antônio de Goiás. Inicialmente foi determinado o teor de água inicial do produto 
pelo método padrão da estufa, 105 ± 3ºC, durante 24 h em três repetições.

O produto foi submetido à secagem em estufa com convecção forçada 
do ar nas temperaturas de 35, 55 e 65ºC ± 1ºC. Sendo a temperatura de 35ºC 
ideal para secagem de sementes, de 55ºC ideal para secagem de grãos e 
65ºC estresse do grão. Amostras dos feijões foram colocadas em bandejas 
removíveis de metal com fundo telado para a passagem do ar através dos 
mesmos, em três repetições. A temperatura e umidade relativa do ar ambiente 
foram monitoradas por meio de um termo-higrômetro digital instalado na sala de 
secagem. Durante o processo de secagem, as bandejas com as amostras foram 
pesadas periodicamente, utilizando-se uma balança semi-analítica de divisão + 
0,01g, da marca SHIMADZU. 

Para a determinação das razões de umidade do feijão durante a secagem, 
nas diferentes condições de ar, utilizou a equação (1): 

RU = 
U

*
- Ue

*

Ui
*
- Ue

*
 (1) 



Em que, 
RU - razão de umidade do produto, adimensional; 
U* - teor de água do produto, decimal b.s.; 
Ui

* - teor de água inicial do produto, decimal b.s.; e 
Ue

* - teor de água de equilíbrio do produto, decimal b.s. 
Posteriormente a coleta de dados foram ajustados os modelos matemáticos, 

mostrados na Tabela 3, aos dados experimentais de cada cultivar, utilizando-
se o Software Statistica 12.0. Foi selecionado o melhor modelo que preveja a 
cinética de secagem dos grãos de feijão carioca utilizando-se o teste t ao nível 
de 5% de probabilidade. Os parâmetros utilizados para selecionar o melhor 
modelo foram: o coeficiente de determinação ajustado (R²), o erro relativo (P) e 
o erro médio estimado (SE). Selecionando assim, o melhor modelo para traçar 
as curvas de secagem para os grãos de feijão.
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO

CULTIVAR BRS ESTILO

No processo de determinação das curvas de secagem, a umidade inicial dos 
grãos de feijão-carioca (P. vulgaris L.), cultivar BRS Estilo foi de 24,05 ±0,2% b.s.

Na Figura 1, estão apresentados os valores experimentais da secagem de 
feijão-carioca (P. vulgaris L.) cultivar BRS Estilo, realizada em diversas condições 
de temperatura em estudo.

FIGURA 1. Curvas experimentais de secagem de feijão-carioca (P. vulgaris L.), 
cultivar BRS Estilo, para as temperaturas de 35, 55 e 65 °C

Verificou-se que o tempo necessário para o feijão-carioca atingir o peso 
constante (equilíbrio higroscópico), foi de 58,33; 48,83 e 21,58 horas, para as 
temperaturas de 35, 55 e 65 ºC, respectivamente. Nota-se, também, que com 
aumento da temperatura o tempo para realização da secagem diminui.

Verifica-se que a secagem dos grãos de feijão-carioca ocorre no período 
de taxa de secagem decrescente, indicando que ocorre uma maior resistência 
à transferência de calor e massa do interior do produto para sua superfície e, 
portanto, a difusão é o principal mecanismo que governa o movimento de água 
(KASHANINEJAD et al., 2007).

Almeida et al. (2009),  verificou que o tempo necessário para que o feijão 
ADZUKI atingisse o teor de água de 0,11 (decimal b.s.) foi de 49,0; 23,0; 16,5; 
10,0 e 7,0 horas, para as temperaturas de 30, 40, 50, 60 e 70°C, respectivamente, 
evidenciando a maior velocidade de retirada de água na temperatura de 70°C. 
Corrêa et al. (2007), durante a secagem do feijão vermelho (P. vulgaris L.), 
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verificaram que o tempo necessário para que o produto atingisse o teor de água 
de 12% b.u. foi de 20,0; 8,0 e 5,3 horas nas temperaturas de 35, 45 e 55 °C, 
respectivamente. Tendo em vista, que o tempo de secagem pode ser influenciado 
pela temperatura ambiente e pela umidade relativa do ar.

Na Tabela 1, encontram-se os parâmetros estatísticos utilizados para a 
comparação entre os 8 modelos de secagem analisados, nas diversas condições 
de secagem utilizadas para o feijão- carioca cultivar BRS Estilo.

TABELA 1. Coeficientes de determinação (R²,decimal), erros relativo (P,%), erros 
médio estimado (SE, decimal) para os oito modelos analisados, para a secagem do 
feijão-carioca (P. vulgaris L.) cultivar BRS Estilo nas temperaturas 35, 55 e 65°C

Nas três temperaturas utilizadas de secagem do feijão-carioca, nota-
se que em todos modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais 
apresentaram coeficientes de determinação (R²) próximos a 1,0, (Tabela 1). 
Segundo Madamba et al. (1996), este coeficiente sozinho, não constitui um bom 
critério para a seleção de modelos não lineares, por isso os valores para o erro 
médio estimado (SE) e erro médio relativo (P) foram considerados.

Dentre os que apresentaram melhores valores para os parâmetros 
estatísticos para cada temperatura o modelo Aproximação da Difusão modelo 
número 7, é o mais recomendado para as temperaturas de 35°C e 55°C, 
apresentando: R² = 0,998; P = 2,975 e SE = 0,015 para 35ºC, e R² = 0,999 P 
= 2,031 e SE = 0,011 para temperatura de 55°C. Na temperatura de 65°C, o 
modelo Exponencial de Dois Termos modelo número 6, é o mais recomendado, 

Modelo 
35 ºC 55 ºC 65 ºC 

R² P SE R² P SE R² P SE 

Henderson e Pabis 0,963 14,654 0,068 0,988 20,262 0,050 0,993 15,604 0,040 

Page 0,995 4,680 0,026 0,995 10,855 0,032 0,999 14,371 0,017 

Wang e Singh 0,910 21,722 0,104 0,949 33,158 0,103 0,927 60,726 0,123 

Logarítmico 0,994 5,915 0,028 0,999 4,533 0,016 0,995 29,768 0,033 

Newton 0,938 20,460 0,086 0,987 21,744 0,052 0,990 21,234 0,048 

Exponencial de Dois 
Termos 0,972 13,796 0,059 0,995 13,894 0,034 0,998 10,940 0,022 

Aproximação da 
Difusão 0,998 2,975 0,015 0,999 2,031 0,011 1,000 12,545 0,010 

Thompson 0,998 3,060 0,017 0,998 6,351 0,020 0,999 22,351 0,015 
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FIGURA 2.  Curvas de secagem estimadas e experimentais de feijão-carioca (P. 
vulgaris L.), cultivar BRS Estilo, nas temperaturas 35, 55 e 65°C

apresentando: R² = 0,998 P = 10,940 e SE = 0,022.
Na Figura 2 são mostradas as curvas de secagem de feijão-carioca 

com dados experimentais e estimados pelo modelo matemático Aproximação 
da Difusão para as temperaturas de 35°C e 55°C e o modelo matemático 
Exponencial de Dois Termos para temperatura de 65°C em função do tempo 
para as temperaturas em estudo.

CULTIVAR CANADENSE

No processo de determinação das curvas de secagem, a umidade inicial dos 
grãos de feijão-carioca (P. vulgaris L.), cultivar Canadense foi de 32,45 ±0,2% b.s.

Na Figura 3, estão apresentados os valores experimentais da secagem de 
feijão-carioca (P. vulgaris L.) cultivar Canadense, realizada em diversas condições 
de temperatura em estudo.

Verificou-se que o tempo necessário para o feijão-carioca cultivar Canadense, 
atingir o peso constante (equilíbrio higroscópico), foi de 57,42; 46,00 e 20,91 horas, 
para as temperaturas de 35, 55 e 65 ºC, respectivamente.

Na Tabela 2, encontram-se os parâmetros estatísticos utilizados para a 
comparação entre os 7 modelos de secagem analisados, nas diferentes temperaturas 
estudadas.
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FIGURA 3. Curvas experimentais de secagem de feijão-carioca (P. vulgaris L.), 
cultivar Canadense, para as temperaturas de 35, 55 e 65 °C

TABELA 2. Coeficientes de determinação (R²,decimal), erros relativo (P,%), erros 
médio estimado (SE, decimal) para os sete modelos analisados, para a secagem do 
feijão-carioca (P. vulgaris L.) cultivar Canadense, nas temperaturas 35, 55 e 65°C

Nas três temperaturas utilizadas de secagem do feijão-carioca, nota-se que 
em seis modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais apresentaram 
coeficientes de determinação (R²) próximos a 1,0, apenas o modelo 3 (modelo: 
Wang e Singh) que em todas temperaturas estudadas apresentou um resultado 
abaixo de 0,9 (Tabela 2). 

Dentre os que apresentaram melhores valores para os parâmetros 
estatísticos para cada temperatura, o modelo Page (modelo 2), é o mais 
recomendado para a temperatura de 35°C, apresentando valores de: R² = 
09997, P = 3,3766 e SE = 0,0069. O modelo Thompson (modelo 7) foi o mais 

Modelo 
35 ºC 55 ºC 65 ºC 

R² P SE R² P SE R² P SE 

Henderson e 
Pabis 0,988 24,736 0,044 0,993 30,592 0,041 0,996 26,313 0,031 

Page 1,000 3,377 0,007 0,999 13,895 0,016 0,999 11,806 0,011 

Wang e Singh 0,691 123,097 0,195 0,747 184,267 0,222 0,817 159,392 0,181 

Logarítmico 0,992 24,112 0,034 0,996 33,682 0,031 0,998 21,212 0,022 

Newton 0,974 33,926 0,064 0,988 35,274 0,052 0,991 32,858 0,042 

Exponencial de 
Dois Termos 0,990 24,046 0,040 0,996 27,006 0,029 0,998 21,393 0,020 

Thompson 0,999 11,719 0,012 1,000 4,219 0,007 0,999 5,328 0,012 
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recomendado para as temperaturas de 55°C e 65°C, apresentando: R² = 0,9998 
P = 4,2191 e SE = 0,0068, e R² = 0,9994 P = 5,3283 e SE = 0,0116, para 55°C 
e 65°C, respectivamente.

Segundo Corrêa et al. (2007), o modelo Page é um modelo clássico 
selecionado pela maioria dos trabalhos, pela sua simplicidade e pelo seu uso 
disseminado no meio científico, para descrever a cinética de secagem dos 
produtos vegetais.

Na Figura 4, são mostradas as curvas de secagem de feijão-carioca cultivar 
Canadense, com dados experimentais e estimados pelo modelo matemático Page 
para temperatura de 35°C, e o modelo matemático Thompson para as temperaturas 
de 55°C e 65°C em função do tempo para as temperaturas em estudo.

FIGURA 4. Curvas de secagem estimadas e experimentais de feijão-carioca                             
(P. vulgaris L), cultivar Canadense, nas temperaturas 35, 55 e 65°C
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