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RESUMO
A demanda por produtos industrializados que apresentem máxima preservação de
suas características naturais têm crescido e feito as indústrias alimentícias reanalisarem seus processos para atingirem essa necessidade do mercado. A
abordagem convencional conservadora, utilizada para o dimensionamento do
processamento térmico de alimentos, pode levar ao sobre-processamento
especialmente no regime laminar, devido às significativas distribuições de
temperatura e tempos de residência existentes. Um modelo matemático, composto
por equações diferenciais de massa e energia foi elaborado, considerando o
processamento térmico de um fluido não-newtoniano, sob regime laminar, escoando
em um trocador de calor bitubular. No modelo, se levou em conta as dispersões
efetivas de massa e energia associadas com o escoamento laminar não ideal, as
trocas de calor com o ambiente, a letalidade que ocorre no aquecimento e
resfriamento e o perfil de velocidade. O modelo foi testado por meio de simulações
do estudo de caso do processamento térmico de suco de graviola (fluido
pseudoplástico) considerando a destruição de bolores e leveduras. Objetivou-se nas
simulações avaliar o efeito de distintas considerações do modelo nas variáveis
consideradas. Os resultados indicaram que as etapas de aquecimento e
resfriamento contribuíram de forma significativa na letalidade do processo, assim
como as considerações quanto às dispersões de massa e energia. Como exemplo,
as letalidades, considerando a abordagem convencional (tubo de retenção
isotérmico com velocidade máxima) e o modelo completo (com todas as
considerações) apresentaram valores de 1,46 e 5,74, respectivamente. A
flexibilidade do modelo elaborado, assim como os tempos computacionais pequenos
necessários para obter os resultados são as principais vantagens do uso do mesmo.
Acredita-se que o modelo elaborado pode contribuir de forma importante para o
correto dimensionamento e avaliação de processos térmicos em indústrias de
alimentos, permitindo que a demanda dos consumidores seja atendida.

Palavras-chave: modelos matemáticos. processamento térmico. processamento de
alimentos. transferência de calor.

ABSTRACT
The demand for industrialized food with maximum retention of sensorial and
nutritional attributes has grown and made the food industries rethink operational
conditions to meet this market expectation. The classic conservative approach, used
for the design of thermal food processing can lead to over-processing specially in
laminar regime, due to the existing significant temperature and residence time
distributions. A mathematical model, comprising differential equations for mass and
heat transfer was elaborated, considering the thermal processing of a non-Newtonian
liquid, under laminar flow in a double-pipe heat exchanger. In the model, it was taken
into account the effective mass and energy dispersions associated with the non-ideal
laminar flow, the heat exchange with the ambient, the contribution from heating and
cooling sections in the lethality and the velocity profile. The model was tested through
simulations of a study case of soursop juice processing (pseudoplastic fluid)
regarding the destruction of yeast and molds. The objective of the simulations was to
evaluate the effect of distinct model assumptions on the variables. The results
indicated that the heating and cooling sections and the assumptions regarding the
effective mass and energy dispersions had an important contribution to the
processing lethality. As an example, the lethality, regarding the conventional
approach (isothermal holding tube at the maximum velocity) and the complete model
(with all the assumptions) were 1.46 and 5.74, respectively. The model flexibility and
the small computational time needed for the results to the obtained are the main
advantages of its use. It is expected that the developed model can be an important
contribution to the correct design and evaluation of thermal processing in food
industries, allowing the consumer demands to the reached.

Key-words: mathematical models. thermal processing. food processing. heat
transfer.
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ρ iso

densidade do isolamento térmico (kg m-3)
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