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Resumo

O objetivo deste trabalho foi determinar as isotermas de dessorção dos grãos de café com perga-

minho. Utilizou-se o método estático, no qual dessecadores contendo as amostras e soluções

salinas saturadas foram colocadas em câmaras mantidas em temperaturas de 10 a 50 °C. Ajus-

tou-se aos dados experimentais os modelos matemáticos frequentemente utilizados para repre-

sentação da higroscopicidade dos produtos agrícolas. Com base nos resultados obtidos, con-

cluiu-se que o teor de água de equilíbrio dos grãos de café com pergaminho decresce com o

aumento de temperatura para uma mesma umidade relativa, sendo o modelo de Henderson mo-

dificado o que melhor representa sua higroscopicidade.
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Introdução

O café é considerado um dos produtos agrícolas de maior importância no Brasil, tanto pela receita

gerada pela exportação e industrialização, como também pelo número de empregos diretos e

indiretos relacionados com o seu agronegócio. Para consolidação do sucesso econômico e da

sustentabilidade das atividades cafeeiras, são fundamentais em um modelo tecnológico de pro-

dução, ações pontuais que contemplem em especial, a melhoria da qualidade do produto.

Para correta realização das operações de secagem e armazenagem torna-se necessário o co-

nhecimento das relações existentes entre a temperatura e a umidade relativa do ar e as condi-

ções desejáveis de conservação do produto. É muito importante para garantir a qualidade do

produto final, que o café seja armazenado em locais secos e, principalmente, com baixos teores
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de água. Do contrário, o desenvolvimento de microrganismos pode causar fermentações indese-

jáveis e contaminações por toxinas, que depreciam a qualidade do produto e dificultam sua co-

mercialização.

Assim como diversos outros tipos de produtos agrícolas, os grãos e frutos de café possuem a

capacidade de ceder ou absorver água do ambiente. Se o teor de água aumenta, o risco de

aparecimento de fungos torna-se maior, comprometendo seriamente a qualidade do produto. Por

outro lado, a redução do teor de água promove perdas econômicas devido à perda de massa do

produto (YAZDANI et al., 2006). Essas mudanças no teor de água prosseguem até que o produto

entre em equilíbrio com as condições do ar que o circunda.

O teor de água de qualquer produto, quando em equilíbrio com a atmosfera que o circunda, é

chamado de teor de água de equilíbrio ou equilíbrio higroscópico. O teor de água de equilíbrio é útil

na determinação da perda ou ganho de água sob determinada condição de temperatura e umida-

de relativa, relacionando-se diretamente com os processos de secagem e armazenagem de pro-

dutos agrícolas (GHODAKE et al., 2007). O teor de água de equilíbrio é alcançado quando a

pressão parcial de vapor de água no produto iguala-se a do ar que o envolve.

A relação entre o teor de água de um determinado produto e a umidade relativa de equilíbrio para

uma temperatura específica pode ser expressa por equações matemáticas, que são denomina-

das isotermas de sorção ou curvas de equilíbrio higroscópico (KAYMAK-ERTEKIN & GEDIK, 2004).

Atualmente, na literatura, existem mais de 200 equações propostas para representar o fenômeno

de equilíbrio higroscópico dos produtos agrícolas. Estes modelos diferem na sua base teórica ou

empírica e na quantidade de parâmetros envolvidos (MULET et al., 2002).

De acordo com Ayranci e Duman (2005), as curvas de equilíbrio higroscópico ou isotermas de

sorção são importantes para definir limites de desidratação do produto, bem como estimar as

mudanças de teor de água sob determinada condição de temperatura e umidade relativa do am-

biente e definir os teores de água adequados ao início da atividade de microrganismos, que po-

dem provocar a deterioração do produto.

Em função da necessidade de se estudar os processos de sorção em café, devido ao interesse

tecnológico no processamento e armazenamento do produto, desenvolveu-se o presente traba-

lho com o objetivo de determinar as isotermas de sorção para os grãos de café com pergaminho

(descascados), bem como ajustar diferentes modelos matemáticos aos dados experimentais,

selecionando, com o auxílio de parâmetros estatísticos, o de melhor ajuste aos dados.

Materiais e métodos

Foram utilizados grãos de café (Coffea arabica L.) com pergaminho variedade Catuaí Vermelho,

provenientes de frutos colhidos manualmente no estádio cereja, com teor inicial de água de, apro-

ximadamente, 55% b.u. Estes frutos foram descascados durante o processamento por via úmida

após a sua colheita
, 

sendo eliminados os frutos imaturos, deteriorados ou danificados.

Para obtenção de dados para construção das isotermas de dessorção, três amostras de 100 g de

café com pergaminho, para cada combinação de temperatura e umidade relativa do ar, foram
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colocadas para entrar em equilíbrio estático com o ambiente em pequenas cestas suspensas,

sobre 250 mL de solução salina depositada em um recepiente de vidro de 2,0 L de capacidade,

hermeticamante fechado, e mantido em cinco câmaras climáticas nas temperaturas controladas

de 10, 20, 30, 40 e 50 °C. Tais amostras foram colocadas em diferentes condições de umidade

relativa do ar, proporcionadas por diferentes soluções salinas saturadas, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Umidades relativas (decimal) estabelecidas no interior dos dessecadores para a determinação do

equilíbrio higroscópico dos grãos de milheto pelo método estático.

Composto                                                 Temperatura (°C)

Químico  10  20  30  40  50

LiCl 0,13 - 0,11 0,12 0,11

CaCl
2

0,40 0,35 - - -

Ca(NO
3

)
2

0,59 0,55 - - -

NH
4

Cl 0,81 - - - -

NaCl - 0,76 0,76 0,75 0,75

KBr - 0,84 - - -

K
2

SO
4

- - - 0,96 -

MgCl
2

- - 0,32 - -

KNO
2

- - 0,47 - -

KNO
3

0,96 0,93 0,91 - -

MgCl
2

 x 6H
2

O - - - 0,32 0,31

Na
2

Cr
2

O
7

- - - 0,50 0,46

Pesagens diárias foram realizadas regularmente, até que a variação da massa da amostra fosse

inferior ou igual a 0,001 g. Os teores de água do produto foram determinados pelo método

gravimétrico em estufa a 105 ± 1 °C, até massa constante, com três repetições.

Aos dados experimentais do teor de água de equilíbrio dos grãos de café com pergaminho foram

ajustados os modelos matemáticos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Modelos matemáticos usados para a representação da higroscopicidade dos grãos de café com

pergaminho.

Designação do modelo Modelo

Chung-Pfost (1)

Copace (2)

Halsey Modificado (3)

Henderson Modificado (4)

Oswin Modificado (5)
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em que,

M
e

 : teor de água de equilíbrio, % b.s.

UR : umidade relativa do ar, decimal;

T : temperatura, °C;

a, b, c : coeficientes que dependem do produto.

Na seleção dos modelos, foram considerados os seguintes parâmetros estatísticos: a magnitude

do coeficiente de determinação ajustado (R
2

); a magnitude do erro médio relativo (P) e do desvio

padrão da estimativa (SE), além da verificação do comportamento da distribuição dos resíduos.

Considerou-se o valor do erro médio relativo inferior a 10%, como sendo um dos critérios para

seleção dos modelos, de acordo com Mohapatra e Rao (2005). O erro médio relativo e o erro

médio estimado, para cada modelo, foram calculados conforme as seguintes expressões:

(6)

(7)

em que

n :  número de observações experimentais;

Y :  valor observado experimentalmente;

:  valor calculado pelo modelo;

GLR :  graus de liberdade do modelo.

Resultados e discussão

Os modelos matemáticos testados para estimar o teor de equilíbrio higroscópico dos grãos de

café com pergaminho apresentaram valores do coeficiente de determinação (R
2

) superiores a

96%, bem como reduzidos valores de erro médio relativo(P) e desvio padrão da estimativa (SE)

(Tabela 3).

Entre as equações ajustadas, o modelo de Halsey modificado apresentou valores do erro médio

relativo superiores a 10%, mostrando ser o único modelo, dentre todos os testados, inadequado

para representar o fenômeno de higroscopicidade do café beneficiado (ÖZDEMIR & DERVES,

1999). A análise do comportamento da distribuição do resíduos apresentada na Tabela 2, nos
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permite verificar que o modelo de Halsey modificado também apresenta distribuição tendenciosa

dos seus resíduos, confirmando a sua não adequação em representar o fenômeno de

higroscopicidade.

Tabela 3. Estimativas dos parâmetros dos modelos de equilíbrio higroscópico dos grãos de café com perga-

minho (descascados).

           Parâmetros   R
2

   SE   P Distribuição

Modelos      A      B      C   (%) (% d.b.)  (%) de resíduos

Chung-Pfost 35,0372 6,2140 53,6042 98,62 0,6755 8,7081 Aleatória

Copace 1,3908 0,0075 2,0883 98,61 0,6784 9,3996 Aleatória

Halsey modificado 3,6927 0,0115 1,7058 96,66 1,0526 13,8285 Tendenciosa

Henderson modificado 0,0003 63,4880 1,4987 99,27 0,4916 3,2112 Aleatória

Oswin modificado 11,2467 -0,0662 2,2611 98,70 0,6575 7,4657 Aleatória

Analisando todos os parâmetros estatísticos de comparação entre modelos, o modelo de Henderson

modificado foi o que apresentou o melhor ajuste dentre todas as equações testadas, com meno-

res valores do erro médio relativo e do desvio padrão da estimativa, assim como elevado valor do

coeficiente de determinação (R
2

) e distribuição aleatória dos resíduos. Assim, o modelo de

Henderson modificado foi o recomendado para representar a higroscopicidade do produto, sendo

os parâmetros ajustados de sua equação podem ser utilizados para estimar as isotermas de teor

de água de equilíbrio dos grãos de café com pergaminho.

As isotermas de sorção da água em grãos de café com pergaminho, obtidas para as temperatu-

ras de 10, 20, 30, 40 e 50°C são mostradas na Figura 1.

Figura 1. Valores observados e estimados, pelo modelo de Henderson Modificado, do teor de

água de equilíbrio para os grãos de café com pergaminho.
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Assim como esperado, os valores do teor de água de equilíbrio se elevam com aumento nos

valores da umidade relativa para uma mesma temperatura e decrescem com a elevação da tem-

peratura para um valor de umidade relativa constante. Esta tendência provavelmente se deve à

redução no número de locais de sorção ativos para a ligação da água, como resultado de mudan-

ças físicas e químicas no produto induzidas pela temperatura (MAZZA & LEMAGUER, 1980). Além

disso, o aumento da temperatura pode também provocar mudanças nas isotermas, promovendo

aumento dos valores de umidade relativa para um mesmo teor de água de equilíbrio, tornando o

produto mais susceptível a perdas por microorganismos (ROCKLAND, 1969).

Segundo Palipane e Driscoll (1992), com o aumento da temperatura, as moléculas de água atin-

gem maiores níveis de energia, tornando-se termodinamicamente menos estáveis e, assim, per-

mitindo que ocorra quebra da ligação entre a água e os locais de sorção, reduzindo o teor de água

do produto. À medida que a temperatura varia, a excitação das moléculas, bem como a distância

e, por conseguinte, a atração entre as moléculas, também variam. Isso faz com que a quantidade

de água sorvida mude à medida que ocorre variação na temperatura a uma dada umidade relativa

(Mohsenin, 1986).

Conclusão

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que o teor de água de equilíbrio

higroscópico dos grãos de café com pergaminho (descascados) é diretamente proporcional à

umidade relativa e decresce com o aumento de temperatura para um mesmo valor de umidade

relativa. Baseando-se em parâmetros estatísticos, o modelo de Henderson modificado é o que

melhor representa a higroscopicidade dos frutos de café com pergaminho.
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