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Com objetivo de obter-se um modelo para simular a distribuição da umidade ao longo dos grãos durante a 
hidratação de soja, foi proposto um modelo de parâmetros distribuídos baseado na Equação da Difusão. Foi 
desenvolvido um sistema de equações diferencias algébricas no software Matlab para a resolução Equação 
da difusão, os parâmetros do modelo foram ajustados a dados experimentais de hidratação pelo método dos 
mínimos quadrados. Com a realização deste trabalho obteve-se um modelo capaz de simular a distribuição 
da umidade ao longo dos grãos de soja e também a umidade média dos mesmos ao longo do tempo.   

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Transferência de Massa; grãos; Difusividade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A soja é uma das oleaginosas mais consumidas no mundo, tendo grande importância 

econômica em muitos países como o Brasil, que é o segundo maior produtor mundial de 
soja. A soja é uma oleaginosa altamente nutritiva, pois apresenta níveis notáveis proteínas 
de alta qualidade, ácidos graxos poli-insaturados, como isoflavonas, saponinas, fitatos e 
outros. Sendo também uma excelente fonte de minerais, como cobre, ferro, fósforo, 
potássio, magnésio, manganês e vitaminas do complexo B (EMBRAPA, 2012). 

Diversos produtos provenientes da soja como leite de soja e tofu demandam 
hidratação, a hidratação é um processo de grande importância para o processamento da 
soja, assim como o seu cozimento e extração de componentes. O estudo dos processos de 
hidratação de grãos também é importante por ter aplicações praticas em estudos de 
secagem que envolvem alto consumo energético (Coutinho et al., 2007). Nos processos de 
hidratação, modelos matemáticos são utilizados como ferramentas de controle de 
qualidade. Estes modelos permitem simular, prever e controlar a absorção de água do 
material (Mattioda et al., 2018). 

A modelagem matemática é essencial para a compreensão do comportamento de 
muitos processos e sistemas, sendo utilizada como uma ferramenta para redução de custos 
ou melhoria da qualidade dos processos industriais (Zavvar Sabegh et al., 2016). 

Os modelos matemáticos podem ser classificados como empíricos ou 
fenomenológicos. Os modelos empíricos são obtidos a partir de correlações matemáticas 
ajustadas a dados experimentais. Modelos fenomenológicos, consideram o fenômeno 
envolvido no processo, sendo obtido a partir de considerações teóricas sobre o fenômeno, 
tais como equações de difusão e convecção ou balanços de massa e energia (Matias et al., 
2018; Mattioda et al., 2018)  

Há também os modelos semi-empíricos que são a mistura de duas classificações, 
que também tem vantagens das duas classificações, como a facilidade de implementação 
dos modelos empíricos e a capacidade de prever parâmetros, como por exemplo os 
parâmetros do equilíbrio termodinâmico que alguns fenomenológicos apresentam modelos 
(Matias et al., 2018). 

Os modelos matemáticos também podem ser classificados como parâmetros 
distribuídos quando consideram variações espaciais e parâmetros concentrados ao 
desconsiderar as variações espaciais do objeto estudado. Os modelos de parâmetros 
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concentrados são vantajosos por terem aplicação simples, pois ignoram as variações 
espaciais das propriedades físicas do sistema e têm ampla aplicabilidade (Coutinho et al., 
2007). 

O objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação de um modelo fenomenológico de 
parâmetros distribuídos para a hidratação de sementes de soja. Para isso a equação da 
difusão da lei de Fick foi resolvida por diferenças finitas e ajustada aos dados experimentais 
de hidratação de soja.  

 
1.1 MODELOS DE PARÂMETROS 
 

1.2  DISTRIBUIDOS  
 

Os processos com propriedades físicas, químicas ou biológicas em que há 
necessidade de considerar as variações espaciais e temporais levam aos sistemas 
conhecidos como sistemas de parâmetros distribuídos (SPDs), onde a entrada, saída e até 
mesmo os parâmetros podem variar temporal e espacialmente. Alguns típicos exemplos 
incluem o processo térmico, processos de escoamento e processos convecção-difusão-
reação. Com o progresso significativo nos sensores e da tecnologia da computação, os 
estudos de processos de parâmetros distribuídos tornam-se cada vez mais ativo em ciência 
e engenharia (LI; QI, 2010). 

Um modelo matemático adequado do processo é essencial para muitas aplicações 
como análise de sistemas, simulação numérica, controle, planejamento e otimização. Os 
Modelos de Parâmetros Distribuídos (MPDs) relacionam o tempo e espaço e devido a essa 
característica são frequentemente descritos através de equações diferenciais parciais 
(EDPs). Esse recurso distribuído espacialmente requer uma abordagem de modelagem, 
que nesse caso é mais difícil e complicada do que a modelagem de sistemas de parâmetros 
concentrados. No entanto, por causa de um número finito de amostras e sensores para 
detecção prática e controle além poder computacional limitado para implementação, tais 
sistemas de dimensão infinita precisam ser aproximados por sistemas de dimensão finita. 
Deve-se notar que o estudo de sistemas infinito-dimensionais é fundamental na teoria 
estudo dos MPDs (GU et al., 1989; LI; QI, 2010).  

Devido a uma maior complexidade de implementação os modelos de parâmetros 
distribuídos são menos empregados na literatura que os modelos de parâmetros 
concentrados, porém seu uso na resolução de problemas de transferencia de massa tem 
sido evidenciado nas últimas décadas na resolução de problemas complexos.  

Coutinho et al., (2009) realizam a modelagem matemática do processo de hidratação 
de grãos de soja através de um modelo de parâmetros distribuídos baseado na Lei de Fick 
que considera a variação no diâmetro dos grãos durante a hidratação. Para a solução 
numérica do modelo foi empregado o método das diferenças finitas. Por fim os autores 
realizaram a análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo constatando que o modelo 
não é sensível a constante cinética, porém é sensível ao coeficiente de difusão.  

Nicolin et al., (2013) investigaram o comportamento de três modelos matemáticos de 
parâmetros distribuídos para diferentes condições de contorno: (1) a umidade de equilíbrio 
é instantaneamente alcançada na superfície, (2) umidade superficial se comporta como um 
processo de primeira ordem e (3) fluxos difusivos e convectivos são iguais na superfície do 
grão. O balanço diferencial dos elementos volume foi obtido pela Lei de Fick. Os três 
modelos foram resolvidos numericamente e ajustados a dados experimentais de hidratação 
de grãos de soja pelo método dos mínimos quadrados. Os autores escolheram o melhor 
modelo para analisar o comportamento do coeficiente de difusão efetivo no interior do grão 
em função do tempo de hidratação, temperatura e teor de umidade. Conforme os resultados 
o modelo com a condição de contorno de igualdade de fluxos difusivos e convectivos na 
superfície mostrou a melhor adequação dos dados experimentais 
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Nicolin et al., (2018) realizaram a modelagem matemática do processo de hidratação 
de soja através de um modelo de parâmetros distribuídos, considerando a variação no raio 
dos grãos através da abordagem do problema de Stefan. Pelo método de estafam levou-
se em conta a variação espacial na malha causada pela difusão da água nos grãos. O 
modelo proposto foi baseado na Lei de Fick e segundo os autores apresentou resultados 
superiores ao de outros modelos encontrados na literatura devido a abordagem empregada 
para considerar a variação espacial. Em geral, modelos de parâmetros distribuídos 
baseiam-se em abordagens baseadas na Lei de Fick. 

 
1.3 DIFUSÃO FICKIANA 

 
Uma das primeiras observações sistemáticas de difusão foi feita pelo botânico 

Robert Brown em 1828. Brown notou que as partículas de pólen dispersas na água exibiam 
um movimento aleatório e muito irregular.  Einstein (1905) conjecturou que esse – nomeado 
movimento browniano pelo autor – é resultado da interação do pólen com as moléculas de 
água e, de fato, provou que partículas microscópicas suspensas em um líquido realizam 
movimentos de tal magnitude que podem ser facilmente observados em um líquido.   Esse 
movimento devido a agitação das partículas, é proporcional à temperatura do sistema. 
Desde então, o movimento browniano, como ficou conhecido, é usado como sinônimo de 
difusão 

A teoria clássica de difusão é de grande importância e geralmente empregada na 
modelagem e simulação de estudos de transferência de massa como estudos sobre 
secagem. A aplicação da teoria da difusão clássica no processo alimentar é questionável, 
há indícios de que em sistemas clássicos de biologia a teoria da difusão clássica não é 
suficiente para explicar os movimentos moleculares que ocorrem dentro das células, pois 
as células possuem uma grande quantidade heterogênea de partículas de água e esta água 
está presente na composição de várias partículas sólidas, o que torna mais complexa a 
difusão dentro das células (AGUTTER; MALONE; WHEATLEY, 2000).  

A descrição matemática da difusão tem uma longa história com muitas formulações 
diferentes, incluindo modelos fenomenológicos baseados na conservação de massa e leis 
constitutivas; modelos probabilísticos baseados em movimentos aleatórios e teoremas do 
limite central; modelos estocásticos microscópicos baseados no movimento browniano e 
equações de Langevin; e; modelos estocásticos mesoscópicos baseados em equações 
mestras e equações de Fokker-Planck (HENRY; LANGLANDS; STRAKA, 2009). 

A difusão apresenta um papel importante na vida das pessoas sendo um fenômeno 
que pode ser aplicado na indústria, como na secagem de grãos ou observado em situações 
cotidianas como uma gota de tinta se espalhando em papel. A difusão ocorre devido ao 
gradiente de concentração de uma substância em um sistema. Para descrever esse 
fenômeno pode-se usar entre outras equações a equação da Lei de Fick (ZHOU; NYBERG; 
ROWAT, 2015).  A seguir é apresentada a Equação (1) que descreve a Lei de Fick.  

  

                                                    
𝜕𝑋

𝜕𝑡
= 𝐷𝛻²𝑋                                                             (1) 

 
É possível escrever a Equação (1) em coordenadas ortogonais ou coordenadas 

cilíndricas e esféricas, para isso é necessário converter o ∇² para a forma que for 
conveniente. A Equação (2) apresenta a equação da segunda lei de Fick em coordenadas 
ortogonais  

                                               
𝜕𝑋

𝜕𝑡
= 𝐷[

𝜕2𝑋

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑋

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑋

𝜕𝑧2]                                             (2) 
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Várias pesquisas utilizam modelos difusivos, nesses modelos é requisito considerar 
a forma do material estudado. Muitas vezes a forma do material por ser mais complexa, 
necessitando ser aproximada a uma geometria simples, com o objetivo de obter uma 
solução analítica ou uma solução numérica menos complexa. Em alguns casos isso pode 
levar a obtenções errôneas de parâmetros dos modelos difusivos. Devido a isso, existem 
casos em que diferentes autores apresentarem valores muito discrepantes de algum 
parâmetro para um mesmo material (DA SILVA et al., 2010).  

Em materiais com formas mais simples como alguns grãos, a exemplo soja ou 
ervilhas, é mais fácil a obtenção dos parâmetros de um modelo difusivo considerando a 
distribuição espacial desses parâmetros, devido a simplicidade da forma do material. 
Alguns autores, como Coutinho et al., (2009) e Nicolin et al., (2018) empregam modelos de 
parâmetros distribuídos baseados na lei de Fick para a hidratação de soja. O modelo 
empregado pelos autores considera a variação do raio dos grãos, e é descrito pela Equação 
(3). Para isso os autores consideraram a umidade distribuída uniformemente no interior do 
material, porém há variação no diâmetro do material, que tem formato esférico.  

 

                                       
𝜕𝑋

𝜕𝑡
=

𝐷

𝑟2

𝜕2𝑋

𝜕𝑟2
+ 2𝑟

𝜕𝑋

𝜕𝑟
                                                  (3) 

 
Sendo: X – teor de umidade dos grãos; r – raio médio do grão; D – Coeficiente de 

Difusão. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

   
2.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 
Para realização do experimento foram empregados os seguintes materiais: Amostras 

de 100 gramas de sementes de soja; Estufa; Banho termostático; Cronômetro; Peneira 
Tyler Mesh 500 de 15 cm de diâmetro; e, Balança analítica. Foram separadas duas 
amostras do da mesma variedade de soja, uma foi para a secagem de 48 horas a 105°C 
em estufa e a outra foi hidratada e levada ao banho termostático a 30°C e pesada em 
intervalos regulares de tempo. A Figura 1 apresenta o esquema representativo do sistema 
montado para a hidratação das amostras de soja. 

Água
Peneira com 

Soja

Banho termostático

 

Figura 1:  Esquema representativo do processo de hidratação 
 
 

Dessa forma obteve-se a massa seca da amostra. A Massa de água nesse caso é 
determinada por balanço de massa conforme a Equação (4): 

 
                                                                Mu =   Mt − Ms                                                                               (4)                                                          
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onde:  
Mu– Massa de água kg; 
Mt– Massa total kg; 
Ms– Massa seca kg. 
Conhecendo-𝑠𝑒 𝑀𝑢 e 𝑀𝑠 é possível determinar o teor de umidade (X) da soja em kg 

de água por kg de solido seco (𝑏. 𝑠), como é demonstrado pela Equação (5): 
 

                                                                    𝑋 =
𝑀𝑢

𝑀𝑠
                                                                                              (5) 

 

2.2 SOLUÇÃO NÚMERICA DO MODELO   
  

O modelo e o ajuste dos parâmetros foram implementados no software Matlab, foram 
necessárias algumas condições de contorno para resolução da Equação (3) por diferenças 
finitas. As condições de contorno empregadas no modelo são apresentadas nas Equações 
(7) a (9): 

 
                                                        𝑋(𝑟, 0) =  𝑋𝑖𝑛                                                             (7) 
Sendo: 𝑋𝑖𝑛 umidade inicial da amostra. 
 

                                                              
𝑑𝑋

𝑑𝑟
|

𝑟=0
= 0                                                     (8)    

 

                                                −𝐷𝜌𝑠𝑠
𝑑𝑋

𝑑𝑟
|

𝑟=𝑅
= 𝑘𝑠(𝑋𝑠 − 𝑋𝑒𝑞)                                                (9) 

 
Sendo: 𝐾𝑠  o coeficiente de transferência de massa por convecção (𝑘𝑔/𝑚2. 𝑠);  𝑋𝑠 a 

umidade na superfície em base seca (𝑘𝑔 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) e  𝑋𝑒𝑞  a umidade de 

equilíbrio (𝑘𝑔 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜).  
Como no centro do grão o raio é zero, tem-se uma indeterminação matemática para 

a Equação (4), dessa forma aplicando-se a regra de Regra de L’Hôpital obtém-se a 
Equação (10) para o centro do grão.  

 

                                                                         
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 3𝐷

𝑑2𝑋

𝑑𝑟2                                                (10) 

 
 
O método das diferenças finitas consiste na aproximação de uma derivada por série 

de Taylor truncada. Esta metodologia pode ser é muito utilizada na literatura para solução 
de equações diferenciais parciais (JORGE, et al., 2017). As formulas que representam as 
equações das diferenças finitas para frente, para trás e centrais para derivadas de primeira 
ordem são apresentadas nas Equações (11) a (13). 
 
                                                                    

                                                                  
𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝑋𝑖+1−𝑋𝑖

𝑑𝑡
                                                       (11) 

 

                                                                  
𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝑋𝑖−𝑋𝑖−1

𝑑𝑡
                                                      (12) 

 

                                                                
𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝑋𝑖+1−𝑋𝑖−1

2.𝑑𝑡
                                                      (13) 

A formula para diferenças finitas de segunda ordem é apresentada na Equação (14). 
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𝑑2𝑋

𝑑𝑡2 =
𝑋𝑖+1−𝑋𝑖−1

2.𝑑𝑡
                                                    (14) 

 
Dessa forma o modelo proposto se torna um sistema de equações algébrico 

diferencial que pode ser integrado no Tempo afim de determinar-se o 𝑋 aplicando as 
equações para diferenças finitas na resolução das Equações (3) e (9) e (10) para as 
condições de contorno. Para resolver o sistema de Equações algébrico diferencial foi 
empregada a função de integração numérica “ode45” do Matlab.  

No ajuste dos parâmetros do modelo foi empregada a função “nlinfit”, que se baseia 
no método dos mínimos quadrados. Em geral em trabalhos de modelagem ajustam-se as 
constantes cinéticas como  𝑘𝑠 e o coeficiente de Difusividade 𝐷. Porém como não foi 
possível determinar o equilíbrio experimentalmente neste trabalho propor-se ajustar 𝑋𝑒𝑞, 

pois alguns autores como Matias et al. (2018), demonstram que em modelos empíricos e 
fenomenológicos é possível tratar o 𝑋𝑒𝑞 como um parâmetro de ajuste obtendo bons 

resultados com os valores de 𝑋𝑒𝑞 convergindo para valores próximos dos reais.  

O valor da umidade média foi ajustado aos dados experimentais da umidade média 
dos grãos em relação ao tempo. Como o modelo é um modelo de parâmetros distribuídos 
e descreve a umidade ao longo do grão, é necessário o cálculo da umidade média através 
do modelo. Para calcular a umidade média do volume do grão, considerando seu formato 
esférico é empregada a Equação (15).  
 

𝑋𝑚 =  
∫ 𝑋(𝑟, 𝑡)𝑟²𝑑𝑟

𝑅

0

∫ 𝑟²𝑑𝑟
𝑅

0

 

 
Dessa forma calculando-se a umidade média ao longo do tempo foi possível ajustar 

os parâmetros do modelo aos dados experimentais através da função “nlinfit”.  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Através do ajuste foram determinados os parâmetros do modelo, a tabela 1 
apresenta o valor ajustado dos parâmetros 𝑋𝑒𝑞, 𝐾𝑠 e 𝐷.  

 
Tabela 1: Parâmetros ajustados 

Parâmetro  Valor 

𝑋𝑒𝑞 (𝑘𝑔 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) 1.8 

𝐾𝑠 (𝑘𝑔/𝑚2. 𝑠) 1,29x10-3 

𝐷(𝑘𝑔/𝑠) 1.03x10-10 

 

Com o objetivo de visualizar a qualidade de ajuste foi construído o gráfico da Figura 
2 que compara os dados experimentais de umidade média com a umidade média prevista 
pelo modelo. Conforme observa-se pela Figura os dados se ajustam bem de modo que o 
modelo de parâmetros distribuídos (MPD) representa o processo de hidratação de soja.  
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Figura 2:  Ajuste da Umidade Média em relação ao tempo 

 
 
Na Figura 3 é apresentado o gráfico 3D que relaciona a umidade com o tempo de 

hidratação e a distância do centro do grão. Conforme observa-se pela Figura 3 as regiões 
mais próximas do contorno do grão (R) foram as que apresentaram maior aumento de 
umidade ao longo do tempo. Pois, quanto mais distante do Raio maior a umidade no ponto.  
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Figura 3:  Umidade em função da distância do raio do grão 

 
 
A modelagem matemática do processo de hidratação pelo MPD permitiu identificar 

a distribuição da umidade ao longo do grão através de simulação e também obter o perfil 
de umidade de média que demonstra o crescimento da umidade ao longo do tempo, 
apresentando um bom ajuste graficamente.  

 
 

4 CONCLUSÃO  
 
Através da realização deste trabalho foi possível obter um modelo de parâmetros 

distribuídos (MPD). O MPD apresentou um bom ajuste representando bem os dados de 
umidade média de hidratação ao longo do tempo. Além disso através do MPD foi possível 
descrever um perfil de umidade ao longo do raio do grão de soja.  

Com o modelo proposto foi possível obter um perfil o teor de umidade de equilíbrio 
(𝑋𝑒𝑞) sem conhecer os valores experimentais do 𝑋𝑒𝑞, pois  𝑋𝑒𝑞 foi determinado por mínimos 

quadrados convergindo para valores dentro do esperado, sem prejudicar a qualidade de 
ajuste.  
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