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RESUMO 

O aquecimento por micro-ondas (MO) é uma tecnologia emergente para o 

processamento térmico contínuo de alimentos líquidos. A taxa de aquecimento e a 

profundidade de penetração das MO dependem das propriedades dielétricas (PD) 

do alimento (permissividade elétrica relativa ε� e fator de perda dielétrica ε��). As PD 

de água de coco verde e de sucos de frutas cítricas (laranja, limão e tangerina) 

foram estudadas empregando a técnica de cabo coaxial. As medições foram 

realizadas em 101 frequências na faixa de 500 MHz até 3000 MHz e em 

temperaturas entre 0 °C e 90 °C, o que permitiu estudar o efeito da frequência e da 

temperatura. A profundidade de penetração foi calculada com uma expressão 

derivada das equações de Maxwell para eletromagnetismo. O trabalho experimental 

começou com as PD de: água de coco verde simulada, água destilada, solução de 

açúcares e sais da água de coco verde e água de coco verde natural. Resultados 

foram comparados para avaliar a contribuição de cada componente (água, açúcares 

e sais). PD de sucos de diferentes variedades de laranjas, tangerinas e limões, 

assim como misturas de sucos de duas variedades de laranja, foram também 

avaliadas. A condutividade elétrica das amostras foi medida nas diferentes 

temperaturas e o seu efeito sobre o fator de perda foi analisado. Os resultados foram 

comparados nas frequências comerciais de 915 MHz e 2450 MHz. O comportamento 

dielétrico das amostras estudadas foi caracterizado por dois mecanismos principais: 

a condução iônica de sais dissolvidos e a rotação dipolar da molécula de água, os 

quais têm predominância variável dependendo da frequência e da temperatura. A 

permissividade elétrica relativa de todas as amostras decresceu com o incremento 

da temperatura e da frequência, enquanto que o comportamento do fator de perda 

com a temperatura e frequência foi determinado pela composição. Os sais 

apresentaram maior efeito que os açúcares sobre as PD da água de coco verde. A 

profundidade de penetração foi maior na frequência de 915 MHz, associada com o 

aumento no comprimento de onda. Correlações polinomiais foram ajustadas nas 

frequências comerciais para representar a dependência com a temperatura. 

 

Palavras-chave: Propriedades dielétricas. Micro-ondas. Água de coco verde. Suco de 

laranja.  Aquecimento dielétrico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Microwave (MW) heating is an emergent technology for thermal processing of liquid 

food products. Heating rate and MW penetration depth depending on dielectric 

properties (DP) of food material (relative electrical permittivity (ε�) and dielectric loss 

factor (ε��)). DP for green coconut water (GCW) and citrus fruits juices (orange, 

tangerine and lemon) were studied by open-ended coaxial line probe technique. The 

measurements were carried out for frequencies between 500 MHz and 3000 MHz at 

101 points in this range and temperatures from 0 °C to 90 °C, which allowed studying 

temperature and frequency effect. The power penetration depth was calculated using 

an expression derived from the Maxwell equations for electromagnetism. 

Experimental work started with DP measurement for: simulated (GCW), distilled 

water, sugars and salts solutions of (GCW) and natural (GCW). Results were 

compared in order to evaluate the each component contribution (water, sugars and 

salts). DP for juices from different orange, tangerine and lemon varieties as well as 

mixtures of orange juice from two varieties, were also evaluated. Electrical 

conductivity was measured and its effect on dielectric loss factor was analyzed. 

Obtained results were compared at commercial frequencies of 915 MHz and 2450 

MHz. Dielectric behavior of studied samples was characterized by two main 

mechanisms: ionic conduction of dissolved salts and dipole rotation of water 

molecules, which presented variable predominance, depending on frequency and 

temperature. Relative electrical permittivity decreased with increase on both 

temperature and frequency for all tested samples, whereas dielectric loss factor 

behavior with temperature and frequency was determined by composition. Salts 

showed higher effect than sugars on dielectric properties of GCW. Penetration depth 

was higher at 915 MHz, associated to increasing wave length. Polynomial 

correlations for DP were adjusted at commercial frequencies in order to illustrate the 

temperature dependence. 

 

 

Keywords: Dielectric properties. Microwaves. Green coconut water. Orange juice.  

Dielectric heating. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de tratamentos térmicos para a conservação de alimentos teve início 

com o trabalho desenvolvido por Nicolas Appert (1749 - 1841), quem foi a primeira 

pessoa a demonstrar que a conservação de diferentes produtos alimentícios pode 

ser prolongada pela aplicação de calor durante um tempo determinado. Entretanto, 

foi Louis Pasteur (1822 - 1895) quem mais tarde estabeleceu a relação entre a 

destruição térmica de micro-organismos e a conservação de alimentos (BERK, 

2009). 

O principal objetivo dos tratamentos térmicos de alimentos é inativar os micro-

organismos patogênicos e parte dos deterioradores, enzimas indesejadas e obter 

produtos inócuos para o consumo e com vida de prateleira prolongada (BERK, 2009; 

FELLOWS, 2000; PEREIRA; VICENTE, 2010). Na atualidade, estes tratamentos são 

realizados em processos de pasteurização e esterilização comercial, os quais 

empregam temperaturas nas faixas de 70 °C até 90 °C e 100°C até 135 °C, 

respectivamente (NESVADBA, 2005).  

Nos métodos convencionais de aquecimento de alimentos, o calor é fornecido 

por condução ou convecção para a superfície do alimento (RYYNÄNEN, 1995; 

SHARMA; MULVANEY; RIZVI, 2000; THOSTENSON; CHOU, 1999; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2004). A partir da superfície, o calor é transportado até o centro do 

alimento por condução ou convecção, mas as elevadas temperaturas requeridas na 

superfície geram diminuição do valor nutricional e mudanças indesejáveis nas 

propriedades organolépticas dos produtos alimentícios submetidos a estes 

processos (MARQUES; GIBBS, 2009; YEOM et al., 2000; ZHU; GUO; WU, 2012). 

Estas mudanças podem ser atribuídas a fatores como a volatilidade dos compostos 

aromáticos, desnaturação de proteínas e degradação de vitaminas sensíveis ou por 

reações enzimáticas originadas pelo incremento na temperatura do alimento 

(FENNEMA, 1996). 

O tempo e a temperatura de processamento térmico para conservação 

depende do pH do alimento e geralmente é determinado pelas enzimas a inativar 

por serem tão ou mais resistentes que os micro-organismos (FELLOWS, 2000). No 

caso dos sucos de frutas, a enzima pectina-metil-esterase (PME) é uma referência 

comum (IGUAL et al., 2010; RAMASWAMY; KOUTCHMA; TAJCHAKAVIT, 2002), 
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enquanto que para a água de coco são a polifenoloxidade (PPO) e a peroxidase 

(POD) as enzimas alvo (CAMPOS et al., 1996; MATSUI, 2006). 

Com o objetivo de desenvolver processos de acordo com a crescente 

demanda por alimentos minimamente processados, que preservem os seus atributos 

de cor e sabor naturais e que ao mesmo tempo garantam a sua inocuidade (IGUAL 

et al., 2010), estuda-se o uso de novas tecnologias, que gerem mínimas mudanças 

nas propriedades organolépticas e nutricionais dos produtos submetidos a estes 

tratamentos (FELLOWS, 2000; TAJCHAKAVIT; RAMASWAMY; FUSTIER, 1998).  

Entre as alternativas aos métodos de processamento térmicos tradicionais, se 

encontram aqueles que empregam a radiação com ondas eletromagnéticas como 

fonte da energia requerida para o aquecimento. As ondas eletromagnéticas são 

classificadas de acordo com a frequência de oscilação do campo. Na faixa de 

frequências entre 300 MHz e 300 GHz se encontram as micro-ondas (DECAREAU, 

1985; DIBBEN, 2001; RYYNÄNEN, 1995; REGIER; SCHUBERT, 2005).  

O aquecimento por micro-ondas (MO) é resultante da habilidade que têm os 

alimentos, por serem pouco condutores da corrente elétrica, de serem aquecidos 

com a aplicação de energia na forma de ondas eletromagnéticas (rádio frequência 

ou micro-ondas), através da interação em nível molecular do alimento com o campo 

elétrico oscilante. A interação do campo elétrico da radiação eletromagnética com o 

alimento é caracterizada pelas suas propriedades dielétricas (DATTA; SUMNU; 

RAGHAVAN, 2005; RYYNÄNEN, 1995; TANG; HAO; LAU, 2002). 

O estudo das propriedades dielétricas dos alimentos líquidos permite analisar 

o processo de aquecimento por micro-ondas, o qual apresenta avanços significativos 

sobre os métodos convencionais, devido à redução do tempo de processo, 

consequência da alta velocidade do aquecimento (AYAPPA et al., 1990; BASAK, 

2007; DECAREAU, 1985; TEWARY, 2007; THOSTENSON; CHOU 1999) e do efeito 

não térmico das micro-ondas sobre enzimas e micro-organismos (GIESE, 1992; 

HEDDLESON; DOORES, 1994; RAMASWAMY; KOUTCHMA; TAJCHAKAVIT, 2002; 

TAJCHAKAVIT; RAMASWAMY; FUSTIER, 1998). Desta forma poderia ser 

melhorada a qualidade dos alimentos processados com esta tecnologia em relação 

aos métodos convencionais que adotam aquecimento condutivo e/ou convectivo 

(DECAREAU, 1985; GIESE, 1992; TANG; HAO; LAU, 2002).  
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O aquecimento por MO é um procedimento com potencial para substituir 

métodos convencionais de processamento térmico em produtos viscosos ou 

líquidos, devido a que esta técnica permite obter produtos de melhor cor, sabor, 

textura e retenção de nutrientes (CORONEL et al., 2008b; DECAREAU, 1985; 

GIESE, 1992). 

Embora o uso da radiação eletromagnética na faixa das MO para o 

processamento de alimentos líquidos tenha muitas vantagens, há limitações 

referentes aos elevados custos de implementação (GIESE, 1992; TEWARY, 2007), à 

dificuldade no controle da temperatura durante o processamento (BANIK; 

BANDYOPADHAY; GANGULY, 2003; SUMNU; SAHIN, 2005; THOSTENSON; 

CHOU, 1999) e à dificuldade de ampliação da escala, devido à limitada profundidade 

de penetração das micro-ondas na água líquida e materiais úmidos (SCAMAN; 

DURANCE, 2005).  

Adicionalmente, como a energia é transferida ao material por um campo 

eletromagnético não uniforme, o produto apresenta durante o processo um 

aquecimento não uniforme (CHANDRASEKARAN; RAMANATHAN; BASAK, 2013; 

GIESE, 1992; THOSTENSON; CHOU, 1999), o qual é mais perceptível em sólidos 

de grande tamanho ou grandes volumes de líquidos (BASAK, 2007; SHARMA; 

MULVANEY; RIZVI, 2000; VENKATESH; RAGHAVAN, 2004).  

Algumas limitações do processo de aquecimento por MO para água de coco 

verde e sucos de frutas cítricas (produtos com alto potencial de desenvolvimento no 

Brasil) podem ser minimizadas realizando estudos de propriedades dielétricas para 

estes produtos. Esses estudos permitiriam identificar os mecanismos de 

aquecimento envolvidos e as variações das PD com a temperatura, o qual ajudaria 

no desenvolvimento de um processo mais brando e eficiente visando inativar 

enzimas e micro-organismos presentes nestes produtos, maximizando a retenção 

das suas propriedades organolépticas e valor nutricional com relação aos métodos 

convencionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as propriedades dielétricas relevantes para o aquecimento por micro-

ondas de água de coco verde e de sucos de frutas cítricas em frequências de 500 

MHz até 3000 MHz.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar experimentalmente os efeitos da temperatura e da frequência do 

campo sobre as propriedades dielétricas de água de coco verde e de sucos 

de frutas cítricas em temperaturas de 0 °C até 90 °C, tendo em conta 

principalmente as frequências de 915 MHz e 2450 MHz por serem de uso 

comercial e doméstico.  

• Interpretar os resultados de propriedades dielétricas obtidos avaliando os 

mecanismos de aquecimento envolvidos. 

• Estudar a contribuição dos componentes sobre as propriedades dielétricas da 

água de coco verde. 

• Identificar a influência da condutividade elétrica sobre o fator de perda da 

água de coco verde e dos sucos de frutas cítricas. 

• Avaliar as propriedades dielétricas de misturas de sucos de duas variedades 

de laranja muito usadas no mercado. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS  

 

3.1.1 Micro-ondas 

 

As micro-ondas (MO) são ondas eletromagnéticas compostas de um campo 

elétrico e um campo magnético, orientados perpendicularmente um do outro e em 

fase (HALLIDAY; RESNICK, 1973; KONG, 1986; SERWAY; BEICHNER, 2002). Elas 

fazem parte do espectro eletromagnético, dentro de uma frequência de oscilação de 

300 MHz até 300 GHz e comprimento de onda entre 1 mm e 1 m (DECAREAU, 

1985; RYYNÄNEN, 1995; REGIER; SCHUBERT, 2005). Na Figura 3.1 ilustra-se o 

espectro eletromagnético, o qual não tem limites superior e inferior definidos 

(HALLIDAY; RESNICK, 1973). 

 
Figura 3.1 – Espectro eletromagnético 

 
Frequência (Hz) 

Fonte: Adaptado de Dibben (2001) 
 

Todas as ondas de natureza eletromagnética têm a mesma velocidade no 

vácuo, diferindo entre si apenas pelo comprimento de onda (λ), o qual diminui na 

medida em que incrementa a frequência de oscilação, e pode ser calculado com a 

equação (3.1) (HALLIDAY; RESNICK, 1973).  

λ� =  
�
�

 (3.1) 

Em que: 

λ� = Comprimento de onda no vácuo (m) 

c  = Velocidade da luz no vácuo (2,998 x 108 m/s) 

f   = Frequência de oscilação do campo (Hz) 
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Segundo Halliday e Resnick (1973), a velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas em um material depende das suas características e é dada por: 

U =  
1

Vμ<=>ε<=>
 (3.2) 

Em que: 

v = Velocidade da onda eletromagnética no material (m/s) 

μ<=> = Permeabilidade magnética do material (H/m) 

ε<=> = Permissividade elétrica do material (F/m) 

 

Para o vácuo: 

� =  
1

Vμ�ε�
 (3.3) 

Em que: 

μ�= Permeabilidade magnética do vácuo (4π x 10-7 H/m) 

ε� = Permissividade elétrica do vácuo (8,854 x 10-12 F/m) 

 

A permissividade elétrica de um material ε<=> (F/m) caracteriza a sua interação 

com um campo elétrico; enquanto a permeabilidade magnética μ<=> (H/m) descreve 

a habilidade do material de interagir com um campo magnético (DATTA; SUMNU; 

RAGHAVAN, 2005). Como os materiais alimentícios não são magnéticos 

(VENKATESH; RAGHAVAN, 2004), então a permeabilidade magnética destes 

materiais é igual a μ� (GARCIA et al., 2001; IÇIER; BAYSAL, 2004b; NELSON; 

BARTLEY, 2000; NELSON, 2010). 

 Em meios diferentes do vácuo, a permissividade elétrica é geralmente 

expressa com relação ao valor no vácuo como permissividade elétrica relativa do 

material (NYFORS; VAINIKAINEN, 1989; RYYNÄNEN, 1995; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2005): 

ε� =  
ε<=>

ε�
 (3.4) 

Em que: 

X� = Permissividade elétrica relativa do material (–) 

 

Na realidade a permissividade relativa do material é uma quantidade complexa, 

formada pela permissividade elétrica relativa e pelo fator de perda dielétrica e pode 
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ser expressa como (CORONEL et al., 2008a; DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005; 

DEBYE, 1929; MUDGETT,1986; NELSON, 2010): 

ε; = ε� −  #ε�� (3.5) 

Em que: 

ε; = Permissividade complexa do material (–) 

j  = √−1 

ε��= Fator de perda dielétrica (–) 

 

A parte real da permissividade complexa (ε�) está ligada com a habilidade de 

um material armazenar energia em resposta a um campo elétrico aplicado e a parte 

imaginária (ε��) se relaciona com a capacidade do material dissipar energia, o que 

resulta em geração de calor (CORONEL et al., 2008a; DATTA; SUMNU; 

RAGHAVAN, 2005; MUDGETT, 1986; NELSON, 2010). Nota-se que a 

permissividade elétrica relativa e o fator de perda dielétrica são adimensionais 

porque eles são definidos em relação ao vácuo (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 

2005; GARCIA et al., 2001). 

O estudo da interação do campo elétrico da radiação de MO com um material é 

equivalente ao estudo da interação de um campo elétrico aplicado a este material 

em corrente alternada. Para um campo elétrico não oscilatório (corrente contínua), a 

permissividade relativa é conhecida como constante dielétrica (BUFFLER, 1995; 

VON HIPPEL, 1954).  

Para compreender melhor o mecanismo de interação de um material dielétrico 

com o campo elétrico oscilante das micro-ondas, é necessário recorrer ao conceito 

de capacitância. 

 

3.1.2 Capacitância 

 

A capacitância é a medida da habilidade de um capacitor de armazenar carga e 

energia potencial elétrica. Um capacitor é um dispositivo eletrônico composto por 

dois condutores –o mais simples é o de placas paralelas– com cargas de igual 
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magnitude e sinais contrários, separados por um material dielétrico, como 

apresentado na Figura 3.2 (LEWIS, 1996; SERWAY; BEICHNER, 2000). 

 

Figura 3.2 – Capacitor de placas paralelas 

 
Fonte: Adaptado de Dibben (2001). 

 

Se uma voltagem é aplicada a um par de placas paralelas se origina um campo 

elétrico entre as placas (DIBBEN, 2001). A capacitância � (F) de um capacitor é 

definida como a razão entre a magnitude da carga em qualquer uma das placas e a 

diferença de potencial elétrico entre elas. A diferença de potencial elétrico entre as 

placas Z se apresenta devido à presença de cargas nas placas. A quantidade de 

carga sobre um capacitor é linearmente proporcional à diferença de potencial entre 

os dois condutores e pode ser calculada com a equação (3.6) (HALLIDAY; 

RESNICK, 1973; HILL et at., 1969; SERWAY; BEICHNER, 2000): 

� =  
(
Z

 (3.6) 

Em que: 

� = Capacitância (F) 

( = Carga elétrica na placa (C) 

Z = Voltagem ou diferença de potencial elétrico (V) 

 

Quando há espaço livre entre as duas placas do capacitor, a capacitância é 

dada por (LEWIS, 1996; REITZ; MILFORD, 1960; SHARMA; MULVANEY; RIZVI, 

2000): 
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� =  
ε�[

�
 (3.7) 

Em que: 

[ = Área da superfície da placa (m2) 

� = Distância entre as placas (m) 

 

3.1.2.1 Capacitores com Dielétricos 

 

Um dielétrico é um material mau condutor da corrente elétrica com a habilidade 

de ser polarizado sob a influência de um campo elétrico. Se um material dielétrico é 

colocado entre as duas placas do capacitor há um incremento na capacitância deste 

em relação ao espaço livre. Se o dielétrico, com permissividade ε<=>, preenche por 

completo o espaço entre as placas, a capacitância aumenta em um fator 

adimensional ε�, conhecida como a permissividade relativa do material (HALLIDAY; 

RESNICK, 1973; LEWIS, 1996; SERWAY; BEICHNER, 2000; SHARMA; 

MULVANEY; RIZVI, 2000). Nesse caso a capacitância pode ser expressa como:  

� =  
ε<=>[

�
 (3.8) 

Há materiais dielétricos sólidos, líquidos e gasosos, e eles respondem de 

formas diferentes à aplicação de um campo elétrico. Contudo, todos eles mudam a 

sua distribuição de cargas de tal modo que a intensidade do campo no capacitor é 

reduzida em relação ao espaço livre (DIBBEN, 2001; SHARMA; MULVANEY; RIZVI, 

2010). 

Se ao capacitor chega uma corrente alternada AC, esta causa uma 

movimentação oscilatória de cargas nas placas, inicialmente em um sentido e depois 

no outro. Esta situação gera um potencial elétrico alternante entre as placas 

(SCAMAN; DURANCE, 2005) e, portanto um campo elétrico oscilante, representado 

por uma onda senoidal, como ilustrado na Figura 3.3 (SHARMA; MULVANEY; RIZVI, 

2000).  
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Figura 3.3 – Comportamento de dipolos em um campo elétrico oscilatório. 

 
Fonte: Adaptado de Sharma; Mulvaney; Rizvi (2000) 

  

O campo elétrico oscilatório faz com que as moléculas polares do dielétrico 

girem tentando se alinhar com o campo elétrico (REITZ; MILFORD, 1960; SHARMA; 

MULVANEY; RIZVI, 2000), como apresentado na Figura 3.3.  

Os circuitos não têm limites na frequência de oscilação, mas o dielétrico tem 

um limite de velocidade a que pode responder. Em frequências muito altas, as 

moléculas do dielétrico são incapazes de responder a uma oscilação do campo 

antes que este mude novamente, nesse caso as moléculas só vibram e, portanto há 

pouca energia armazenada ou liberada (MULEY; BOLDOR, 2013; SHARMA; 

MULVANEY; RIZVI, 2000). 

A interação do campo elétrico oscilatório com o material dielétrico origina uma 

polarização no material, sendo que parte da energia é dissipada na forma de calor, o 

que ocasiona o incremento na sua temperatura (LEWIS, 1996; SINGH; HELDMAN, 

2009). Para o caso de um alimento, o aumento da temperatura pode-se apresentar 

principalmente por dois mecanismos, que são ilustrados na Figura 3.4: a rotação dos 

dipolos e a condução iônica (BUFFLER, 1995; SAHIN; SMUNU, 2006; RYYNÄNEN, 

1995; TANG; HAO; LAU, 2002; TEWARY, 2007).  
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Figura 3.4 – Mecanismos de interação do alimento com o campo elétrico oscilante das micro-
ondas. (a) Condução iônica; (d) Rotação dos dipolos. 

 
Fonte: Adaptado de Sahin; Sumnu (2006) 

 

3.1.3 Circuito Equivalente 

 

Quando uma fonte de tensão senoidal AC é aplicada ao capacitor (Figura 3.5), 

a corrente resultante I (A) estará composta por uma corrente de carga !� e uma 

corrente de perda !", relacionada à permissividade relativa complexa (ε;). Como 

definido na Equação (3.5), a permissividade relativa complexa está formada por uma 

parte real (ε�), a qual representa a capacidade de armazenamento e uma parte 

imaginária (ε��), que representa a perda (AGILENT, 2006). Na Figura 3.5, a perda no 

material pode ser representada como uma condutância G (S) atuando em paralelo 

com uma capacitância C (F) (AGILENT, 2006).    

 

Figura 3.5 – Circuito equivalente para um capacitor não ideal 

 
Fonte: Adaptado de AGILENT (2006) 
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Em um capacitor, a condutância é indesejada, pois representa o transporte de 

carga, reduzindo a polarização. A condutância G (S) é o inverso da resistência R (Ω), 

definida como a grandeza que determina a corrente devida a uma tensão em um 

circuito simples com apenas uma resistência elétrica (SERWAY; BEICHNER, 2000): 

. =  
Z
!

 (3.9) 

Em que: 

R = Resistência (Ω) 

I = Corrente (A) 

 

3.1.3.1 Impedância  

 

A impedância Z (Ω) de um circuito é a oposição à passagem da corrente 

alternada AC (SERWAY; BEICHNER, 2000). A impedância apresenta magnitude e 

fase, a parte real é a resistência R (Ω) e a parte imaginaria é a reatância X (Ω) e 

pode ser descrita como (AGILENT, 2012): 

9 = . + #] (3.10) 

Em que: 

Z = Impedância (Ω) 

X = Reatância (Ω) 

 

 A reatância é a resistência à passagem de corrente alternada AC apresentada 

por um capacitor ou um indutor (bobina) em um circuito. A reatância gerada por um 

indutor é conhecida como reatância indutiva e pode ser calculada com a equação 

(3.11) (HALLIDAY; RESNICK, 1992; SERWAY; BEICHNER, 2000): 

]^ = ωP (3.11) 

Em que: 

XL = Reatância indutiva (Ω) 

ω = 2πf –Frequência angular– (rad/s) 

L = Indutância (H)  

A reatância capacitiva, gerada por um capacitor pode ser expressa como 

(HALLIDAY; RESNICK, 1992; SERWAY; BEICHNER, 2000): 
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]_ =
1
ω� (3.12) 

Em que: XC = Reatância capacitiva (Ω) 

 

Como apresentado na equação (3.10), a impedância é um fasor no plano 

real/imaginário (AGILENT, 2012) e pode ser calculada com base nos elementos de 

um circuito simples, os quais determinam o ângulo de fase entre a corrente e a 

tensão como representado na Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 – Relações de fase entre os fasores de tensão e corrente para: uma resistência (a), um 

indutor (b) e um capacitor (c). 

 
Fonte: Adaptado de Serway; Beichner (2000) 

 

O ângulo de fase entre a corrente e a tensão pode ser calculado com a 

equação (3.13), a qual se baseia na Figura 3.7 (SERWAY; BEICHNER, 2000): 

δ � /IM`a b]^ % ]_. c (3.13) 

 

Figura 3.7 – Triângulo da impedância para um circuito RCL em série 

 
Fonte: Adaptado de Serway; Beichner (2000) 
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Em altas frequências XL > XC, o que significa que o ângulo de fase é positivo e a 

corrente está atrasada em relação à tensão (Figura 3.6b). Quando XL � XC, o ângulo 

de fase é zero, nesse caso a impedância é igual à resistência e a corrente tem o seu 

valor máximo (Figura 3.6a). Na frequência na qual se apresenta este fenômeno se 

conhece como frequência de ressonância e pode ser calculada com a equação 

(3.14) (SERWAY; BEICHNER, 2000): 

ω� � 1√P�  
(3.14) 

Em que: 

ω� = Frequência de ressonância (rad/s) 

Os valores de impedância e ângulo de fase para circuitos com diferentes 

combinações de elementos são apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Valores de impedância e ângulo de fase para várias combinações de elementos de 
circuitos  

Elementos de um Circuito Impedância Z Ângulo de Fase δ 

 
0° 0° 

 
XC – 90° 

 
XL + 90° 

 V.d + ]�d Negativo, entre – 90° e 0° 

 
e.d + ]d̂ Positivo, entre 90° e 0° 

 
V.d + f]^ % ]_gd 

Negativo se XC > XL 
Positivo se XC  < XL 

Fonte: Serway; Beichner (2006) 

 
3.1.3.2 Admitância  

 

A admitância Y (S) é o inverso da impedância Z (Ω) e é usada para determinar 

um circuito equivalente apropriado para um sistema e estimar os valores dos 

parâmetros de um circuito (BAUERLE, 1969). A admitância complexa de um sistema 

pode ser expressa com a equação (3.15) (AGILENT, 2012; BAUERLE, 1969): 

h � i + #j (3.15) 

Em que:  Y = Admitância (S) 
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G = Condutância (S) B = Susceptância (S) 

 

A condutância é a parte real da admitância e a susceptância é a parte 

imaginaria. Estes dois parâmetros são os inversos da resistência e da reatância, 

respectivamente (AGILENT, 2012). 

 

3.1.3.3 Analisador de rede 

 

Um analisador de rede é um equipamento utilizado para medir as propriedades 

dielétricas de um material com base nas mudanças apresentadas pela impedância e 

admitância de um determinado circuito. A análise de rede demanda a medição das 

ondas incidentes, refletidas e transmitidas ao longo de uma linha de transmissão 

(AGILENT, 2012).  

Por meio dos analisadores de rede as energias incidente, refletida e transmitida 

são medidas com precisão. As leituras realizadas pelo dispositivo são 

correlacionadas com a Carta de Smith ou Smith Chart, e a partir destas correlações 

são obtidos os valores da permissividade elétrica relativa (ε�) e do fator de perda (ε��) 
(AGILENT, 2012). 

 

3.1.3.4 Carta de Smith 

 

A quantidade de energia refletida depende da impedância que o sinal incidente 

encontra. Como a impedância (Z) pode ser representada com uma parte real e uma 

imaginária (R + jX ou G + jB), sua representação pode ser apresentada em um plano 

de impedância complexa (AGILENT, 2012).  

Este tipo de gráfico é conhecido como carta de Smith e foi desenvolvido por 

Phillip H. Smith no ano de 1939 (SMITH, 1939). A carta de Smith é um “calculador 

gráfico” que permite encontrar soluções de impedâncias (Figura 3.8) em vez de 

realizar prolongados cálculos complexos (ZELLY, 2007). 

O gráfico é uma classe de sistema coordenado de impedância, mecanicamente 

arranjado com referência a um conjunto de escalas móveis, que representam a 
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relação de impedância em qualquer ponto ao longo de um cabo de ponta aberta ou 

de uma linha de transmissão coaxial (SMITH, 1944). Basicamente, representa o 

coeficiente de reflexão Γ, no qual a magnitude Γé representada na Figura 3.8 

(RADWAN; SALAMA, 2011). 

 
Figura 3.8 – Carta de Smith convencional com círculos representado os fatores de reflexão (Γ) 

constantes: ᴑ = 1,0; ᴑ = 0,75; ᴑ = 0,5; ᴑ = 0,25; ᴑ = 0 

 

 Fonte: Adaptado de Caspers (2012) 

 

Esta representação gráfica do coeficiente de reflexão Γ permite a determinação 

de outros parâmetros tais como: Razão de onda estacionária (SWR) ou a impedância 

final do dispositivo em teste (DUT) (CASPERS, 2012). 

Γ � 9 % 9�9 + 9� (3.16) 

Em que: 

Γ  = Coeficiente de reflexão (–) 

9�= Impedância característica da linha de transmissão (Ω) 



53 

Na Carta de Smith as resistências (R) constantes são apresentadas em círculos 

enquanto as reatâncias (X) aparecem como arcos (AGILENT, 2012; SMITH 1944). 

No caso das impedâncias, geralmente são normalizadas (z) às características de 

impedância do sistema de interesse (AGILENT, 2012; CASPERS, 2012; RADWAN; 

SALAMA, 2010). Os principais elementos da Carta de Smith são ilustrados na Figura 

3.9. 

7 � 99� 
(3.17) 

Em que: 7 = Impedância normalizada (–) 

 

Figura 3.9 – Pontos relevantes da Carta de Smith 

 

Fonte: Adaptado de Caspers (2012) 

 

Na Figura 3.9 podem também ser identificados os três pontos mais importantes 

da Carta de Smith (AGILENT, 2012; CASPERS, 2012):  

1. Circuito aberto, com Γ = 1, z  → ∞ 

2. Curto circuito, com Γ = –1, z = 0 

3. Carga igualada, com Γ = 0, z = 1 

Adicionais aos parâmetros descritos anteriormente e que também são 

importantes no cálculo usando a Carta de Smith se encontram: a razão de onda 
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estacionária (SWR) e os parâmetros de dispersão (Sij). A razão de onda estacionária, 

definida como a razão entre a máxima e a mínima medida de tensão, é expressa 

como um número maior que 1 e pode ser calculada com a equação (3.18) 

(AGILENT, 2012; CASPERS, 2012; HAM et al., 2001; SMITH, 1944): 

*-. � 1 + |Γ|1 % |Γ| (3.18) 

Em que: SWR = Razão de onda estacionária (–) 

 

Os parâmetros de dispersão (Sij) são usados devido à dificuldade de medir a 

corrente I (A) ou a tensão V (V) em altas frequências. O número de parâmetros Sij 
para um dado dispositivo é igual ao quadrado da sua quantidade de portas; neste 

caso como o analisador de rede tem duas portas (Figura 3.10), os parâmetros de 

dispersão são quatro (AGILENT, 2012).  

 

Figura 3.10 – Portas do analisador de rede 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A numeração subscrita estabelece que o primeiro número é a porta da qual a 

energia emerge e o segundo número é à qual a energia entra. Os parâmetros de 

dispersão Sij são determinados medindo a magnitude e a fase do sinal incidente, 

refletido e transmitido quando a emissão é terminada em uma carga que é 

exatamente igual às características de impedância Z do sistema de teste. O 
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esquema da medição dos parâmetros de dispersão Sii é apresentado na Figura 3.11 

e as equações empregadas para calculá-los são (AGILENT, 2012): 

*aa � o.��T�/L�I!M�L��M/�p � qaIa ;  Id � 0 (3.19) 

*da � o01IMRQL/L�I!M�L��M/� p � qdIa ;  Id � 0 (3.20) 

*ad � o01IMRQL/L�I!M�L��M/� p � qaId ;  Ia � 0 (3.21) 

*dd � o.��T�/L�I!M�L��M/�p � qdId ;  Ia � 0 (3.22) 

Em que: Ia = Intensidade do sinal em direção à porta 2 (Ω) 

Id = Intensidade do sinal reverso em direção à porta 1 (Ω) 

qa = Intensidade da onda refletida da porta 2 (Ω) 

qd = Intensidade da onda em direção à porta 2 (Ω) *aa = Sinal refletido na porta 1 (–) *ad = Sinal transmitido da porta 1 à porta 2 (–) *da = Sinal transmitido da porta 2 à porta 1 (–) *dd = Sinal refletido na porta 2 (–) 

 
Figura 3.11 – Medição dos parâmetros de dispersão S 

 
 (Adaptado de AGILENT, 2012) 

 

Na Figura 3.12 é resumido o procedimento realizado pelo analisador de rede 

durante o processo de medição das propriedades dielétricas com todos os 

parâmetros envolvidos, no qual, o software do equipamento calcula os valores da 

permissividade elétrica relativa (ε�) e do fator de perda dielétrica fε��) a partir dos 

valores medidos para cada um desses parâmetros. 
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Figura 3.12 – Processo de medição de propriedades dielétricas utilizando um analisador de rede 

 
Fonte: Agilent (2012) 

 

3.2 MECANISMOS DE AQUECIMENTO DE ALIMENTOS POR MICRO-ONDAS 

 

Os produtos alimentícios, compostos na sua maioria por água, carboidratos, 

proteínas, lipídios e minerais são materiais pouco condutores da eletricidade, 

portanto são classificados como dielétricos e têm a habilidade de armazenar e 

dissipar a energia elétrica quando submetidos a um campo eletromagnético (TANG; 

HAO; LAU, 2002).  

O aquecimento de alimentos por aplicação de MO é um processo físico e 

depende da propagação das ondas eletromagnéticas (TANG; HAO; LAU, 2002). 

Quando as ondas eletromagnéticas incidem sobre o alimento, elas podem ser 

refletidas, transmitidas ou absorvidas (SCAMAN; DURANCE, 2005; TEWARY, 2007; 

VENKATESH; RAGHAVAN, 2005).  

O campo elétrico oscilante da radiação eletromagnética absorvida provoca a 

polarização do material, como no caso de um capacitor sujeito à corrente elétrica 

alternada. Parte da energia é absorvida pelo material ocasionando um incremento 

na sua temperatura.  

A distribuição e absorção das MO no alimento é descrita pelas equações de 

Maxwell para eletromagnetismo (AYAPPA et al., 1991; SCHUBERT; REGIER, 2005), 

a partir das quais se pode chegar à taxa de geração de calor por unidade de volume 

dentro do alimento (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005; MULEY; BOLDOR, 2013; 
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SUMNU; SAHIN, 2012) cujo aumento de temperatura é proporcional ao seu fator de 

perda: ' � 2π�ε�ε′′�d (3.23) 

Em que: q = Taxa volumétrica de geração de calor (W/m3) E = Intensidade RMS do campo elétrico (V/m2) 

 

A taxa do aumento da temperatura ou taxa volumétrica de absorção de energia 

térmica Q (W/m3) é definida como (IÇIER; BAYSAL, 2004b; NELSON, 1999): 

' � ρ�� �0�/  (3.24) 

Em que: ��= Calor específico do material (J/kgK) 

ρ = Densidade do material (kg/m3) 

 
�x�y= Taxa do incremento da temperatura (K/s) 

 

Ao nível molecular são diversos os mecanismos que contribuem ao 

aquecimento dielétrico, como é ilustrado na Figura 3.13, contudo os mecanismos 

dominantes nas frequências das MO são a rotação dos dipolos e a condução iônica. 

 
Figura 3.13 - Mecanismos de resposta dos materiais dielétricos nas diferentes frequências do 

espectro eletromagnético 

 
 Fonte: Adaptado de Agilent Technologies (2006) 
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3.2.1 Condução Iônica 

 

A condução iônica ocorre quando os íons presentes em uma solução 

respondem a um campo elétrico aplicado e se deslocam (MULEY; BOLDOR, 2013; 

RYYNÄNEN, 1995; SAHIN; SUMNU, 2006; TEWARY, 2007; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2004). As colisões resultantes deste movimento geram a conversão de 

energia cinética em energia térmica (BUFFLER, 1995; MULEY; BOLDOR, 2013; 

SAHIN; SUMNU, 2006; SINGH; HELDMAN, 2009; TEWARY, 2007). 

A absorção das MO no alimento aumenta com o seu conteúdo iônico. A porção 

de MO absorvidas devido à condução iônica pode ser descrita como uma parte do 

fator de perda dielétrica embora não seja uma perda dielétrica propriamente dita (AL-

HOLY et al., 2005; BUFFLER, 1995; TANG; HAO; LAU, 2002). 

 

3.2.2 Rotação dos Dipolos 

 

Este mecanismo depende da existência de moléculas polares no material. Um 

dipolo elétrico é formado por duas cargas opostas unidas e separadas por uma 

distância. No caso dos alimentos, a água é o componente polar mais comumente 

encontrado (TEWARY, 2007; VENKATESH; RAGHAVAN, 2004; RYYNÄNEN, 1995). 

Em condições normais, as moléculas de água se encontram orientadas de acordo 

com os dipolos vizinhos, mas na presença de um campo elétrico elas tendem a se 

alinhar a ele (BUFFLER, 1995; TEWARY, 2007). Este mecanismo é ilustrado na 

Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Rotação e alinhamento dos dipolos em um campo elétrico 

 
Fonte: Adaptado de Decareau; Peterson (1986) 
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Na presença do campo elétrico, o polo positivo experimenta uma força na 

direção do campo e o negativo na direção oposta (SERWAY; BEICHNER, 2000; 

SHARMA; MULVANEY; RIZVI, 2000). A energia associada com a movimentação 

destas moléculas e o atrito entre elas é dissipada na forma de calor o que provoca 

um aumento da temperatura do material (MULEY; BOLDOR, 2013; RYYNÄNEN, 

1995; TEWARY, 2007). 

As ondas eletromagnéticas de alta frequência são aplicadas para aquecer 

materiais dielétricos devido à habilidade que têm os campos elétricos de polarizar as 

cargas no interior do material e a inabilidade desta polarização seguir rapidamente a 

inversão do campo elétrico (METAXAS; MEREDITH, 1983). A polaridade do campo 

alterna 2450 milhões de vezes por segundo na radiação MO de 2450 MHz, usada 

em fornos domésticos (BANIK; BANDYOPADHAY; GANGULY, 2003; SINGH; 

HELDMAN, 2009; TEWARY, 2007). 

 A resposta dos dipolos a um campo elétrico oscilante é um aumento da 

energia rotacional e vibratória que resulta em uma geração de calor ocasionada pelo 

atrito das moléculas no interior do material (TEWARY, 2007; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2004). Quando o campo elétrico é removido, as moléculas do material 

tomam uma posição aleatória e a energia que foi gerada pela rotação dos dipolos é 

dissipada na forma de calor (BUFFLER, 1995; TEWARY, 2007). 

 

3.3 PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DE ALIMENTOS 

 

A energia das MO é transferida ao material pela sua interação com o campo 

elétrico em nível molecular (THOSTENSON; CHOU, 1999; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2004); mas o processo de aquecimento é influenciado por muitas 

variáveis que afetam o seu desempenho, entre as mais significativas se encontram 

as propriedades dielétricas (PD) do alimento, as quais descrevem como os materiais 

interagem com o campo elétrico oscilante (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005; 

RYYNÄNEN, 1995; VENKATESH; RAGHAVAN, 2005).  

As PD são: permissividade elétrica relativa (ε�), fator de perda dielétrica (ε��), 
apresentados na seção 3.1.2. 
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O estudo das PD dos alimentos é importante para compreender a interação 

destes com a radiação eletromagnética. Estas propriedades junto com as físicas e 

térmicas e as características do campo eletromagnético, determinam a absorção da 

energia das MO e consequentemente o comportamento do aquecimento do alimento 

quando exposto às MO (NELSON; DATTA, 2001; DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 

2005; RYYNÄNEN, 1995; TANG; HAO; LAU, 2002). 

As PD estão relacionadas com a quantidade das ondas incidentes que serão 

refletidas, transmitidas ou absorvidas pelo material (HEBBAR; RASTOGI, 2012; 

HEDDLESON E DOORES, 1994; TEWARY, 2007).  Segundo Nelson (2010), as PD 

determinam a rapidez com que um material aquecerá exposto à rádio frequência ou 

às micro-ondas. Elas dependem da temperatura e da frequência do campo elétrico, 

mas também das características físicas e químicas do material, as quais incluem a 

sua composição e densidade (DECAREAU, 1985; GIESE, 1992; NELSON; 

BARTLEY, 2002).  

 

3.3.1 Permissividade Elétrica Relativa 

 

A permissividade elétrica relativa (ε′) se relaciona com a habilidade de um 

material armazenar energia em resposta a um campo elétrico aplicado (DATTA; 

SUMNU; RAGHAVAN, 2005; GIESE, 1992; NELSON, 2010; SOSA - MORALES et 

al., 2010; TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003b).  

Em frequências muito baixas ou muito altas a permissividade relativa é um 

valor constante (IÇIER; BAYSAL, 2004) e é chamada de constante dielétrica por 

diversos pesquisadores (BUFFLER, 1995). Esta propriedade geralmente diminui 

com o aumento da frequência. 

 

3.3.2 Fator de Perda Dielétrica 

 

O fator de perda dielétrica indica a dissipação da energia elétrica no material na 

forma de calor (GUO et al., 2010; TANG; HAO; LAU, 2002); é associado com a 

capacidade do material de absorver, transmitir e refletir energia eletromagnética 

(EVERARD et al., 2006; WANG et al., 2003b). 
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Nas frequências das MO, o fator de perda é formado por dois componentes: a 

perda por dipolos e a perda por condução iônica (AL-HOLY et al., 2005; GUO et al., 

2011b; SUMNU; SAHIN, 2012). Em soluções com presença de sais, o fator de perda 

por condução iônica é o mecanismo dominante (SUMNU; SAHIN, 2012). O fator de 

perda devido a estes dois componentes pode ser expresso como (AL-HOLY et al., 

2005; GUO et al., 2011b; RYYNÄNEN, 1995; SOSA-MORALES et al., 2010; 

SUMNU; SAHIN, 2012; TANG, 2005; TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003a; 

WANG et al., 2003b): 

ε′′ �  ε�́́ + ε�́́ � ε�́́ + σε�ω 
(3.25) 

Em que: 

ε�́́ = Fator de perda dipolar (–) 

εσ́́ = Fator de perda iônico (–) 

σ  = Condutividade elétrica do material em corrente contínua (S/m) 

 

3.3.3 Profundidade de Penetração 

 

A profundidade de penetração da radiação eletromagnética em um material 

depende da permissividade elétrica relativa e do fator de perda dielétrica 

(FELLOWS, 2006; RYYNÄNEN, 1995) e é definida como a profundidade na qual a 

potência apresenta uma queda de 1/e (BUFFLER, 1995; CORONEL et al., 2008a; 

NELSON; DATTA, 2001; MUDGETT, 1986; RYYNÄNEN, 1995; SINGH; HELDMAN, 

2009; VENKATESH; RAGHAVAN, 2004; WANG et al., 2003a). A profundidade de 

penetração tem um comportamento dependente da frequência do campo (GUO et 

al., 2011a; SINGH; HELMAN, 2009), e segundo Coronel et al., (2008a); Datta; 

Sumnu; Raghavan, (2005); Nelson; Datta (2001) e Wang et al., (2003b) pode ser 

calculada com a equação (3.26), derivada das leis de Maxwell para o 

eletromagnetismo: 

�� � �2π�√2ε′ z{1 + bε´´ε´ cd  % 1|
`}~

 (3.26) 

Em que: �� = Profundidade de penetração (m) 
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Em termos gerais, a profundidade de penetração é atenuada exponencialmente 

como função da distância de penetração dentro da amostra (BASAK, 2007; DATTA; 

SUMNU; RAGHAVAN, 2005; SINGH; HELDMAN, 2009). 

 

3.3.4 Tangente de Perda 

 

A tangente de perda, também conhecida como fator de dissipação, fornece 

uma indicação de como a energia armazenada no material é dissipada em forma de 

calor. É definida como (DEBYE, 1929; MUDGETT, 1986; NELSON; DATTA, 2001; 

RYYNÄNEN, 1995; SINGH; HELDMAN, 2009; VENKATESH; RAGHAVAN, 2004): 

/IM δ �  ε′′
ε′  (3.27) 

Em que: 

tan δ = Tangente de perda (–)  

 

O ângulo δ, ilustrado no fasor da Figura 3.15, representa a diferença de fase 

entre o campo elétrico e a polarização do material (MEDA; ORSAT; RAGHAVAN, 

2005; NELSON, 2010). Quanto maior for esta diferença de fase, maior é a conversão 

de energia elétrica em calor. 

 
Figura 3.15 – Diagrama de fasores que define a tangente de perda 

 
Fonte: Adaptado de Agilent (2006) 
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3.4 FATORES QUE AFETAM AS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DE 

ALIMENTOS 

 

As propriedades dielétricas dos alimentos são influenciadas por muitas 

variáveis, entre as mais significativas se encontram: frequência do campo, 

temperatura, densidade e composição.  

 

3.4.1 Frequência do Campo 

 

As propriedades dielétricas da maioria dos materiais variam consideravelmente 

com a frequência de oscilação do campo elétrico aplicado. Esta dependência das 

propriedades dielétricas é devida à polarização resultante da orientação dos dipolos 

com o campo elétrico aplicado (IÇIER; BAYSAL, 2004a; NELSON; TRABELSI, 2012; 

SOSA-MORALES et al., 2010).  

Em altas frequências, as moléculas polares têm dificuldade em acompanhar a 

oscilação do campo (IÇIER; BAYSAL, 2004a) o que gera a queda na permissividade 

relativa com o aumento na frequência, como ilustrado na Figura 3.16 (GUO et al., 

2011a; IÇIER; BAYSAL, 2004; SUMNU; SAHIN, 2012).  

Quando a frequência de oscilação do campo supera a capacidade de resposta 

dos dipolos, estes deixam de acompanhar o campo e cai a transferência de energia 

ao material dielétrico. O ponto máximo do fator de perda é definido como frequência 

de relaxação ou frequência crítica, fc (BUFFLER, 1995; TANG, 2005). 
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Figura 3.16 - Relaxação ideal do modelo de Debye para moléculas polares com um único tempo de 
relaxação 

 
 Fonte: Adaptado de Datta; Sumnu; Raghavan (2005) 

 

A dependência das propriedades dielétricas de substâncias polares puras à 

frequência pode ser descrita pelo modelo Debye (DEBYE, 1929): 

ε′ � 	 ε� 	%	ε@
1 \ ωdτd \ ε@ 

(3.28) 

ε′′ � 	 fε� 	% 	ε@gωτ
1 \ ωdτd  (3.29) 

Em que: 

ε@ = Permissividade relativa em frequências muito altas (–) 

ε�  = Permissividade relativa estática (–) 

τ   = Tempo de relaxação (s) 

 

São os três parâmetros ajustáveis deste modelo. De acordo com a Figura 3.16, 

pode-se observar que o fator de perda alcança o valor máximo na frequência crítica 

fc ou frequência de relaxação, associada ao tempo de relaxação τ (TANG, 2005). O 

tempo de relaxação é o período necessário para os dipolos voltar em a sua posição 

randomizada, uma vez removido o campo (IÇIER; BAYSAL, 2004a), e segundo Tang 

(2005): 

τ � 1
2π�� 

(3.30) 

A relaxação dielétrica da água pura tem sido amplamente estudada, por tratar-

se do composto polar com maior presença em alimentos. Na Figura 3.17 são 
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mostradas as medições das propriedades dielétricas de água bidestilada e 

deionizada que permitem identificar a frequência crítica desta substância.  

 
Figura 3.17 - Medição das propriedades dielétricas de água bidestilada e deionizada a 25 °C 

 
Fonte: Adaptado de Kaatze (1989) 

 

O tempo de relaxação τ da água pura a 20 °C é de 7,28 ps e a frequência de 

relaxação é 17,004 GHz (Kaatze, 1989). A molécula de água, em termos gerais, é 

pequena quando comparada com outras substâncias polares como os álcoois. Na 

medida em que as moléculas são maiores sua mobilidade é menor, e 

consequentemente têm maiores tempos e menores frequências de relaxação. A 

frequência de relaxação diminui com o aumento do peso molecular (TANG, 2005). 

Além dos efeitos da frequência de oscilação do sobre a permissividade elétrica 

relativa e o fator de perda, esta também afeta a profundidade de penetração das MO 

no alimento, pois a maior frequência diminui o comprimento de onda e, portanto a 

profundidade de penetração de acordo com a equação (3.26) (HEDDLESON; 

DOORES, 1994; SALAZAR-GONZALEZ et al., 2012; SOSA-MORALES et al., 2010; 

TANG, 2005). 
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3.4.2 Temperatura 

 

As propriedades dielétricas de alimentos apresentam um comportamento 

dependente da temperatura (AL-HOLY et al., 2005; BUFFLER, 1995; NELSON; 

TRABELSI, 2012; TANG; HAO; LAU, 2002; SOSA-MORALES et al., 2010). As 

variações das propriedades dielétricas com a temperatura são o resultado das 

modificações que o alimento experimenta, tais como alterações na agitação 

molecular, na mobilidade dos íons, na estrutura devido à fusão de lipídios, formação 

ou rompimento de géis ou desnaturação das proteínas (CORONEL et al., 2008a). 

A permissividade elétrica relativa normalmente diminui com o aumento da 

temperatura em baixas frequências de MO, como é ilustrado na Figura 3.18 para a 

água pura. Este comportamento é apresentado por produtos com alto conteúdo de 

água (AL-HOLY et al., 2005; NELSON; BARTLEY, 2002). 

 

Figura 3.18 – Permissividade elétrica relativa da água pura em função da frequência em temperaturas 
de: 0 °C (),  25 °C (−−),  50 °C (∙∙∙∙) e 75 °C (∙−∙) 

 
Fonte: Adaptado de Decareau (1986) 

 

Geralmente o fator de perda aumenta com a temperatura em baixas 

frequências (EVERARD et al., 2006; IÇIER; BAYSAL, 2004; NELSON; BARTLEY, 

2002) devido à condutividade iônica, e diminui com o aumento da temperatura em 
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altas frequências como resultado da dispersão de água livre. (IÇIER; BAYSAL, 2004; 

NELSON; BARTLEY, 2002; SOSA-MORALES et al., 2010). A perda por rotação 

dipolar diminui com a temperatura enquanto a perda por migração iônica aumenta 

com a temperatura em frequências de 915 MHz e 2450 MHz (AL-HOLY et al., 2005; 

RYYNÄNEN, 1995; TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003b). A Figura 3.19 

ilustra o comportamento do fator de perda com a temperatura para água pura. 

 

Figura 3.19 – Fator de perda da água pura em função da frequência em temperaturas de: 0 °C (),  
25 °C (−−),  50 °C (∙∙∙∙) e 75 °C (∙−∙) 

 
Fonte: Adaptado de Decareau (1986) 

 

O comportamento da profundidade de penetração com o aumento da 

temperatura depende da composição do alimento, para produtos com baixa 

condutividade iônica, a profundidade de penetração aumenta com o incremento da 

temperatura em baixas frequências de micro-ondas (GUO et al., 2011a), contudo 

diminui com o aumento da temperatura em frequências na faixa de 500 MHz até 

1000 MHz para produtos com alta condutividade iônica (AL HOLY et al., 2005; 

CORONEL et al., 2008a; GUO; ZHU, 2014; PENG et al., 2013; ZHU; GUO; JIA, 

2014; ZHU; GUO; WU, 2012). 
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3.4.3 Densidade 

 

As propriedades dielétricas também são afetadas pela relação massa por 

unidade de volume interagindo com o campo elétrico aplicado, o qual é mais 

perceptível em materiais particulados (NELSON; TRABELSI, 2012; SOSA-

MORALES et al., 2010; VENKATESH; RAGHAVAN, 2004). A permissividade elétrica 

relativa apresenta uma relação quase linear com a densidade. Produtos com alto 

conteúdo de ar apresentam baixos valores das suas propriedades dielétricas 

(HEDDLESON; DOORES, 1994; SOSA-MORALES et al., 2010).  

 

3.4.4 Composição 

 

As propriedades dielétricas dos produtos alimentícios são determinadas 

principalmente pela sua composição química e pela sua estrutura física. O conteúdo 

de água, sais e outros minerais influenciam consideravelmente a resposta de um 

alimento a um campo elétrico oscilatório aplicado (CHANDRASEKARAN; 

RAMANATHAN; BASAK, 2013; SOSA-MORALES et al., 2010; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2004; RYYNÄNEN, 1995). 

O conteúdo de água livre em um alimento é fundamental para o aquecimento 

por MO, pois a água é um composto com alta capacidade de absorção de MO. Um 

maior conteúdo de água melhora o processo de aquecimento (HEDDLESON; 

DOORES, 1994; SOSA-MORALES et al., 2010) devido ao aumento do fator de 

perda dielétrica; contudo, a profundidade de penetração diminui com a umidade e 

conteúdo de sais já que a absorção é superficial e mais intensa (HEDDLESON; 

DOORES, 1994).  

Os minerais dissolvidos em um alimento atuam como condutores na presença 

de um campo eletromagnético, o qual provoca um aumento do fator de perda 

dielétrica (BENGTSSON; RISMAN, 1971; MUDGETT, 1986; SOSA-MORALES et al., 

2010; SUMNU; SAHIN, 2012; VENKATESH; RAGHAVAN, 2005). Com alto fator de 

perda a energia das MO é rapidamente absorvida pelo material, resultando em 

menor profundidade de penetração e aquecimento heterogêneo.  

O fator de perda geralmente diminui tanto com o conteúdo de lipídios 

(BENGTSSON; RISMAN, 1971; VENKATESH; RAGHAVAN, 2005) quanto com o 
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conteúdo de carboidratos (SUMNU; SAHIN, 2012). As propriedades dielétricas dos 

óleos e gorduras apresentam baixos valores por serem compostos não polares e 

não iônicos (SUMNU; SAHIN, 2012).  

 

3.5 INFLUÊNCIA DO TAMANHO E A FORMA NO AQUECIMENTO POR MICRO-

ONDAS 

 

O tamanho do material a ser processado por MO é importante em relação ao 

comprimento de onda e à profundidade de penetração (AYAPPA et al., 1991; 

BASAK, 2007; HEDDLESON; DOORES, 1994; TEWARY, 2007). As dimensões 

físicas da amostra não devem ser superiores ao dobro da profundidade de 

penetração das MO para evitar áreas frias no interior do alimento (GUO et al., 

2011a; TEWARY, 2007). 

Além do tamanho, a forma do alimento também afeta o padrão do aquecimento 

através das MO, dada a habilidade das ondas eletromagnéticas de penetrar um 

material pelas arestas (GIESE, 1992). Alimentos sólidos com arestas e cantos são 

mais propensos a apresentar um aquecimento não uniforme (AHMED; 

RAMASWAMY 2007; SINGH; HELDMAN, 2009). Segundo Giese (1992), a forma 

ideal dos materiais para o aquecimento por MO é a esférica. Em frequências de 

2450 MHz, o aquecimento pode ser concentrado em esferas na faixa de 20 mm a 60 

mm de diâmetro. No caso dos cilindros, a profundidade máxima de penetração 

ocorre em diâmetros de 20 mm a 35 mm. Igualmente a uma maior razão de 

superfície por volume exposta às MO, a velocidade de aquecimento aumenta 

(GIESE, 1992; TEWARY, 2007). 

 

3.6 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES DIELÉTRICAS 

 

Os métodos de medição das propriedades dielétricas relevantes para as 

aplicações requeridas dependem da natureza do material estudado, frequência de 

interesse e grau de precisão desejado (NELSON, 1999; NELSON; KRASZEWSKI, 

1990; RAO; RIZVI; DATTA, 2005; SOSA-MORALES et al., 2010; VENKATESH; 

RAGHAVAN, 2005). 
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As frequências de interesse no presente trabalho se encontram entre 500 MHz 

e 3000 MHz, mas tendo em conta principalmente os valores de 915 MHz e 2450 

MHz, pois os fornos de micro-ondas domésticos operam a 2450 MHz, enquanto os 

equipamentos industriais a 915 MHz ou 2450 MHz. A diferença está ligada à 

profundidade de penetração que é maior em 915 MHz (AHMED; RAMASWAMY, 

2007; GIESE, 1992; MUDGETT, 1986; SCAMAN; DURANCE, 2005; SINGH; 

HELDMAN, 2009).  

Os três métodos mais comuns para medir as propriedades dielétricas de 

alimentos na faixa de frequência estudada são: linha de transmissão, cabo coaxial 

aberto e perturbação em cavidade de ressonância (SOSA-MORALES et al., 2010; 

TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003b). 

 

3.6.1 Linha de Transmissão  

 

Esta técnica mede as propriedades dielétricas empregando a transmissão ou 

reflexão de ondas através de uma linha de transmissão preenchida com o material. 

Este método é mais apropriado para medição de propriedades dielétricas de 

amostras sólidas ou semissólidas (BOIS et al., 1999; IÇIER; BAYSAL, 2004b; TANG, 

HAO; LAU, 2002), pois no caso de líquidos e materiais particulados é preciso 

configurar o sistema de medição de forma vertical (BOIS et al., 1999; VENKATESH, 

1996). Esta configuração pode gerar erros na medição devido à formação de 

meniscos na superfície das amostras líquidas e necessidade de compactação dos 

materiais particulados (BOIS et al., 1999). 

A dificuldade na preparação das amostras é a principal limitação deste método, 

pois o material testado deve ser colocado no equipamento de forma que preencha 

por completo a seção transversal da linha de transmissão (IÇIER; BAYSAL, 2004b; 

TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003a). A possibilidade de realizar medições 

em uma ampla faixa de frequências e de medir propriedades de materiais 

magnéticos são algumas das vantagens desde técnica (AGILENT, 2006; BOIS et al., 

1999). 

 As propriedades dielétricas dos materiais estudados são calculadas com base 

nas mudanças da impedância Z (Ω) em função da frequência e as características de 
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propagação da onda, como resultado da amostra carregada na linha de transmissão. 

Estes dados são medidos por um analisador de rede (TANG; HAO; LAU, 2002; 

VENKATESH; RAGHAVAN, 2005). 

Um analisador de rede é um dispositivo que mede o coeficiente de reflexão de 

uma amostra (IÇIER; BAYSAL, 2004b), com base em correlações realizadas usando 

a Carta de Smith (AGILENT, 2012). O equipamento é conectado a um computador e 

com ajuda de um software fornece os valores das medições da permissividade 

complexa (ε;) e da permeabilidade magnética (µ) do material em função da 

frequência. Estes valores são determinados a partir da medida dos sinais refletido 

(*aa) e transmitido (*da) da amostra (AGILENT, 2006). O esquema da montagem é 

apresentado na Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 – Esquema do método da linha de transmissão 

 
Fonte: Adaptado de Venkatesh; Raghavan (2005) 

 
Na Figura 3.21, nota-se que a corrente I (A) sai de uma fonte em direção ao 

material testado. A energia refletida é medida com o canal A e a que atravessa a 

amostra ou energia transmitida é medida com o canal B. Na Figura 3.21 uma 

amostra é representada durante o processo de medição de propriedades dielétricas 

com o método linha de transmissão, indicando a reflexão e a transmissão do sinal. 
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 Figura 3.21 – Amostra durante o processo de medição usando o método linha de transmissão 

 
Fonte: Adaptado de Agilent (2006) 

 

3.6.2 Cabo Coaxial Aberto 

 

Esta técnica é uma modificação do método de linha de transmissão (DATTA; 

SMUNU; RAGHAVAN, 2005), na qual as propriedades dielétricas são determinadas 

a partir das características (fase e amplitude) do sinal refletido no final de um cabo 

coaxial aberto, mergulhado na amostra para o caso de líquidos ou encostado na 

superfície a medir no caso de sólidos (AGILENT, 2006; BUFFLER, 1995; DATTA; 

SMUNU; RAGHAVAN, 2005; IÇIER; BAYSAL, 2004b; TANG; HAO; LAU, 2002; 

VENKATESH; RAGHAVAN, 2005). 

Neste método um cabo coaxial aberto, conectado a um analisador de rede é 

uma seção de uma linha de transmissão (AGILENT, 2006; NELSON, 2010). O 

princípio de operação baseia-se em dois condutores cilíndricos concêntricos 

delgados, com raios a e b como ilustrado na Figura 3.22. Os condutores 

concêntricos transportam uma corrente elétrica I (A) de igual magnitude em direções 

opostas (SERWAY; BEICHNER, 2000). 
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Figura 3.22 – Esquema do cabo coaxial aberto 

 
 Fonte: Adaptado de Serway; Beichner (2000) 

 

Esta técnica não é destrutiva e as medidas são feitas em tempo real, 

empregando um analisador de rede, que mede a resposta do material à energia 

incidente. O sensor (Figura 3.23) transmite um sinal dentro do material testado 

(MUT) (AGILENT, 2011) e o sinal refletido (*aa) pode ser medido e correlacionado à 

permissividade complexa do material (ε;) (AGILENT, 2006).  

 

Figura 3.23 – Cabo coaxial durante o processo de medição 

 
 Fonte: Adaptado de Agilent (2006) 

 

Esta técnica é geralmente a mais usada na área de alimentos (IÇIER; BAYSAL, 

2004b; TANG; HAO; LAU, 2002), com medições válidas para frequências 915 MHz e 
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2450 MHz, especialmente para materiais com fator de perda superiores a 1,0 

(BUFFLER, 1995; DATTA; SMUNU; RAGHAVAN, 2005). Embora este método 

permita realizar medições nas faixas de frequência de 0,2 GHz até 20 GHz (IÇIER; 

BAYSAL, 2004b; TANG; HAO; LAU, 2002), precauções ao empregar frequências 

muito altas ou muito baixas devem ser tomadas (BUFFLER, 1995; DATTA; SMUNU; 

RAGHAVAN, 2005). Assim como em outras técnicas de medição, é necessário 

validar os dados experimentais com medições de amostras de permissividade 

conhecida (NELSON, 2010).  

A principal vantagem é a facilidade de preparação das amostras e a rapidez na 

realização da medição. Uma interface entre o equipamento e um computador, 

mostra os resultados dos cálculos desenvolvidos, os quais são apresentados como 

valores de permissividade elétrica relativa ε� e fator de perda ε′′ (TANG; HAO; LAU, 

2002). 

 

3.6.3 Perturbação em Cavidade de Ressonância 

 

Esta técnica é usada principalmente para medir propriedades dielétricas de 

alimentos homogêneos pela sua precisão e simplicidade na preparação da amostra 

(DATTA; SMUNU; RAGHAVAN, 2005; IÇIER; BAYSAL, 2004b; RISMAN; 

BENGTSSON, 1971), contudo é requerida uma amostra de geometria conhecida 

(TANG; HAO; LAU, 2002; WANG et al., 2003b).  

O método baseia-se na modificação da frequência de ressonância e na 

mudança nas características de absorção de uma cavidade devido à inserção de 

uma amostra do material estudado (BUFFLER, 1995; DATTA; SMUNU; 

RAGHAVAN, 2005; WANG et al., 2003b). A medição é realizada colocando uma 

amostra no centro do instrumento (circular ou retangular) dentro da cavidade, como 

ilustrado na Figura 3.24. As mudanças na frequência e no fator de qualidade (()) da 

cavidade devido à inserção da amostra fornecem a informação para calcular a 

permissividade relativa. O fator de perda é calculado com base nas mudanças no () 

(DATTA; SMUNU; RAGHAVAN, 2005). 
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Figura 3.24 - Esquema do método de perturbação em cavidade de ressonância 

 
 Fonte: Adaptado de Venkatesh; Raghavan (2005) 

 

O fator de qualidade () pode ser determinado empregando a carta de Smith. 

Neste caso a cavidade pode ser descrita como um circuito RCL em paralelo, em que 

as condições de ressonância são dadas por (CASPERS, 2012): 

ωP � 1
ω� (3.31) 

E o fator de qualidade ()  é definido como: 

() � ω-
S  (3.32) 

Em que: 

()= Fator de qualidade (–) 

W = Potência armazenada (W) 

P = Potência dissipada em um ciclo (W) 

 

O tamanho da cavidade deve ser dimensionado de acordo com a frequência de 

interesse, pois o equipamento fornece valores das propriedades dielétricas a uma 

frequência fixa (TANG; HAO; LAU, 2002; WANG, et al., 2003b). A relação entre 

frequência e tamanho da cavidade é inversa (DATTA; SMUNU; RAGHAVAN, 2005; 

VENKATESH; RAGHAVAN, 2005; WANG et al., 2003b).  

Cada cavidade requer curvas de calibração, as quais são desenvolvidas em 

uma calibração inicial e são usadas em cada medição para calcular os valores da 

permissividade complexa do material (ε;), mediante a comparação dos dados obtidos 
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com as curvas de calibração pré-estabelecidas para esse dispositivo específico 

(VENKATESH; RAGHAVAN, 2005). 

Para realizar o processo de medição, inicialmente é colocado o tubo vazio (que 

conterá a amostra) dentro da cavidade com a finalidade de calibrá-la à frequência 

ressonante apropriada e ajustar o sinal transmitido através da cavidade. Uma vez 

ajustado o sinal, um tubo preenchido com a amostra é inserido na cavidade e as 

mudanças na frequência de ressonância são determinadas. Os valores ε; são 

calculados usando as curvas de calibração (OHLSSON; BENGTSSON, 1975). 

 

3.7 ESTUDOS RELEVANTES DE PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DE 

ALIMENTOS 

 

Nesta seção são apresentados alguns estudos relevantes, pois na literatura há 

diversos estudos relacionados com medições de propriedades dielétricas de 

diferentes tipos de alimentos, para os quais têm sido determinados os valores de 

permissividade relativa, fator de perda dielétrica e profundidade de penetração em 

diferentes faixas de frequências e/ou temperaturas. Entre os estudos de 

propriedades dielétricas de alimentos relevantes encontram-se:  

Medições de propriedades dielétricas de uvas sem sementes da variedade 

Thompson e soluções com diferentes concentrações de açúcares determinadas 

usando a técnica de cabo coaxial de ponta aberta na frequência de 2450 MHz e 

temperaturas de 25 °C até 80 °C. A permissividade elétrica relativa diminuiu com o 

aumento da temperatura para amostras com alto conteúdo de água (60 % e 80 %), 

enquanto que para as amostras com médio ou baixo conteúdo de água (15 % e 

40%) o comportamento foi inverso. O fator de perda decresceu com o aumento da 

temperatura em amostras com conteúdo de água médio e alto e aumentou com a 

temperatura em amostras com baixo conteúdo de umidade. Adicionalmente foram 

propostos modelos preditivos para obter valores de permissividade elétrica relativa e 

fator de perda de uvas em função da temperatura e do conteúdo de água, usando a 

metodología de superfície de resposta (TULASIDAS et al., 1995). 

Propriedades dielétricas de salmão e caviar de esturjão frescos e com adição 

de sal foram determinadas com o método de cabo coaxial aberto na faixa de 
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frequências de 1 MHz até 1800 MHz e temperaturas entre 20 °C e 80 °C. Os 

resultados foram apresentados nas frequências de 27 MHz e 915 MHz e 

evidenciaram um alto efeito da água e sais sobre as propriedades dielétricas destes 

produtos. Os valores tanto da permissividade elétrica relativa quanto do fator de 

perda aumentaram com a temperatura, sendo mais evidente na frequência de 27 

MHz. A profundidade de penetração foi maior na frequência de 27 MHz e 

adicionalmente mostrou um comportamento decrescente com o aumento da 

temperatura (AL-HOLY et al., 2005). 

A dependência das propriedades dielétricas à temperatura e à frequência de 

sucos de maçã (variedade Fuji), laranja (variedade Gannan), pera (variedade 

Dangshanshu), uva (variedade Jufeng) e abacaxi (variedade Bali) foi estudada 

usando a técnica de cabo coaxial aberto em frequências de 20 MHz até 4500 MHz e 

temperaturas entre 15 °C e 95 °C. A permissividade elétrica relativa dos diferentes 

sucos de frutas diminuiu tanto com o aumento da temperatura quanto da frequência. 

O fator de perda apresentou uma diminuição e um posterior aumento com o 

aumento da frequência, sendo que a frequência na qual foi apresentado o ponto 

mínimo dependeu da temperatura da amostra. A profundidade de penetração 

decresceu com o aumento da frequência. A condutividade elétrica também foi 

medida e correlacionada com o fator de perda (ZHU; GUO; WU, 2012). 

Propriedades dielétricas de cerejas, amêndoas, duas variedades de maçãs e 

de sucos de toronja e laranja foram determinadas usando a técnica de cabo coaxial 

aberto na faixa de frequências de 1 MHz e 1800 MHz e temperaturas de 20 °C até 

60 °C. A permissividade elétrica relativa diminuiu tanto com o aumento da 

temperatura quanto da frequência para as maçãs, a cereja e os sucos de toronja e 

laranja, enquanto aumentou levemente com a temperatura e diminuiu com a 

frequência para as amêndoas. O fator de perda decresceu com o aumento da 

frequência a temperaturas constantes (WANG et al., 2003a). 

Propriedades dielétricas de suco de uva da variedade Vitis vinífera foram 

determinadas usando o método de cabo coaxial aberto, em frequências de 200 MHz 

até 3000 MHz. A permissividade elétrica relativa decresceu com o aumento da 

frequência na faixa estudada. O fator de perda diminuiu com o aumento da 

frequência entre 200 MHz e 1000 MHz e aumentou com a frequência entre 1000 
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MHz e 3000 MHz. A condutividade elétrica também foi medida e seu efeito 

observado sobre o fator de perda (GARCIA et al., 2001). 

A dependência à temperatura das propriedades dielétricas de frutas 

subtropicais: abacate, cherimóia (Annona cherimola), longan (Euphoria longana), 

maracujá pele roxa, caqui e sapote branco (Casimiroa edulis) foi determinada 

usando o método de cabo coaxial aberto em frequências entre 1 MHz e 1800 seis 

frutas diminuíram com o aumento da frequência, sendo que o abacate foi a fruta que 

apresentou maiores valores de permissividade elétrica relativa e fator de perda. O 

comportamento do fator de perda com a temperatura dependeu da amostra e da 

frequência estudada. A profundidade de penetração diminuiu com o aumento da 

frequência para todas as frutas estudadas (WANG et al., 2005). 

Propriedades dielétricas de leite desnatado, leite com 4 % de gordura, leite 

achocolatado, pudim de amido de milho, pudim de tapioca, pudim sem gordura, 

bebidas de soja com diferentes conteúdos de gordura, purê de abacate fresco e 

processado foram medidas em temperaturas de 10 até 90 °C. Correlações para 

permissividade elétrica relativa e o fator de perda em função da temperatura foram 

obtidas (CORONEL et al., 2008a). 

Propriedades dielétricas relevantes para processos de pasteurização e 

esterilização de proteína de soro de leite, macarrão, molho de queijo e mistura de 

macarrão com queijo foram determinadas empregando a técnica de cabo coaxial 

aberto na configuração para alta temperatura, na faixa de frequências de 1 MHz até 

1800 MHz e temperaturas entre 20 °C e 121 °C. A permissividade elétrica relativa 

aumentou com a temperatura para as amostras de soro de leite nas frequências de 

27 MHz e 40 MHz, contudo decresceu com a temperatura nas frequências de 915 

MHz e 1800 MHz. O fator de perda mostrou um comportamento crescente com a 

temperatura. A profundidade de penetração diminuiu com o aumento da frequência 

para todas as amostras testadas (WANG et al., 2003b). 

A dependência à temperatura das propriedades dielétricas de leite cru de cabra 

e vaca foram estudadas na faixa de frequências de 10 MHz até 4500 MHz usando o 

método de cabo coaxial aberto em temperaturas entre 25 °C e 75 °C. Modelos 

matemáticos para correlacionar a relação entre a permissividade e a temperatura 

foram propostos. A permissividade elétrica relativa das duas amostras decresceu 

tanto com o aumento da temperatura quanto da frequência. O comportamento do 
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fator de perda com a temperatura dependeu da frequência estudada. A profundidade 

de penetração diminuiu com o aumento da frequência para os dois leites. A relação 

entre as propriedades dielétricas e a temperatura pode ser descrita com equações 

quadráticas com coeficientes de determinação superiores a 0,96 (ZHU; GUO; JIA, 

2014). 

Propriedades dielétricas de três diferentes tecidos (pericarpo, lóculo e placenta) 

de tomates variedade Roma foram determinadas usando a técnica de cabo coaxial 

aberto na configuração para altas temperaturas (de 22 °C até 120 °C), na faixa de 

frequências de 300 MHz e 3000 MHz. As amostras foram previamente 

caracterizadas mediante determinação de conteúdo de água, pH e sólidos solúveis 

totais e condutividade elétrica. A permissividade elétrica relativa diminuiu tanto com 

o aumento da temperatura quanto da frequência para os três tecidos. O fator de 

perda decresceu com o aumento da temperatura na frequência de 915 MHz e 

aumentou com a temperatura na frequência de 2450 MHz. A contribuição da 

condutividade elétrica sobre o fator de perda foi calculada e uma maior contribuição 

do componente iônico foi constatada em frequências inferiores a 700 MHz (PENG et 

al., 2013).  

Além disso, têm sido realizadas medições de propriedades dielétricas em 

função do conteúdo de água: milho, arroz e trigo (KRASZEWSKI; NELSON, 2004); 

mel (GUO et al., 2010) e nas variações dos conteúdos de água, lipidios e outros 

componentes: queijos (EVERARD et al., 2006) e leite (KUDRA et al., 1992). 

As mudanças nas propriedades dielétricas em função da temperatura também 

têm sido usadas como referência para detectar alterações no mel devido à adição de 

água. Medições foram realizadas em mostras com conteúdo de água entre 17,4 % e 

42,6 % e temperaturas de 20 °C até 80 °C. A permissividade elétrica relativa 

aumentou com o conteúdo de água (GUO et al., 2011a). 

O estado de maturação de maçãs (Malus domestica Borkh) coletadas com um 

intervalo de duas semanas foi caracterizado de acordo com os índices de qualidade 

como o conteúdo de água, sólidos solúveis, pH, firmeza e condutividade elétrica. 

Estes parâmetros foram correlacionados com as propriedades dielétricas para este 

produto na faixa de frequências de 10 MHz até 4500 MHz (GUO et al., 2011b). 

 Estudos para propor equações para propriedades dielétricas de surimi, 

soluções de NaCl, sacarose e D-sorbitol na frequência de 2450 MHz usando a 



80 

 

técnica de cabo coaxial aberto têm sido realizados. Propriedades dielétricas de 

amostras com diferentes concentrações foram medidas e comparadas com dados 

obtidos mediante ajustes empregando o software Matlab (YAGHMAEE; DURANCE, 

2001). 

 

3.8 ÁGUA DE COCO VERDE 

 

A água de coco verde (Cocos nucifera L.) é o líquido do endosperma 

encontrado dentro da cavidade do fruto, que começa a se formar 2 meses depois da 

abertura natural da inflorescência e atinge seu volume máximo nos frutos com idade 

entre 6 e 7 meses (ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 2001; CARVALHO et al., 2006; 

MATSUI, 2006). É um produto com alto conteúdo de açúcares e minerais e por isso, 

considerada uma bebida isotônica natural (ROSA; ABREU, 2000). Corresponde a 

aproximadamente 25 % do peso do fruto, e sua composição básica faz dela uma 

bebida leve, refrescante e pouco calórica, apresentando em média 84 J/100 mL 

(ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 2001).  

A água de coco verde com sete meses de desenvolvimento apresenta a 

seguinte composição média: Sacarose (280mg/100 mL), frutose (2400 mg/100 mL), 

glicose (2378 mg/100 mL), cálcio (17,10 mg/100 g), fósforo (7,40 mg/100 g), sódio 

(7,05 mg/100 g), magnésio (4,77 mg/100 g) e potássio (156,86 mg/100 g). As 

concentrações dos minerais podem variar, principalmente em função do grau de 

maturação, tipo de solo e da safra (ROSA; ABREU, 2000). 

A produção nacional no ano de 2011 foi de quase dois bilhões de frutas, dos 

quais estima-se que a metade desse total foi destinada à água (SINDCOCO, 2013). 

Na atualidade este produto é comercializado fresco ou processado com métodos 

convencionais que diminuem o seu valor nutricional e geram mudanças indesejáveis 

nas suas propriedades organolépticas. Segundo o processo de conservação 

empregado, a água de coco industrializada é classificada como: refrigerada, 

pasteurizada, congelada, esterilizada, concentrada, desidratada e reconstituída 

(ANVISA, 2009). 

Muitos destes métodos empregam aditivos para inibir a proliferação de micro-

organismos e a ação das enzimas peroxidase (POD) e polifenoloxidase (PFO) 
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presentes na água de coco, as quais provocam alterações indesejáveis na sua cor, 

valor nutricional e sabor (ROSA; ABREU, 2000). Dentre os aditivos empregados pela 

indústria se encontram metabissulfito de sódio, benzoato de sódio (CAMPOS et al., 

1996) e metabissulfito de potássio (CHOWDHURY; AZIZ; UDDIN, 2005). 

Adicionalmente, no Brasil é requerido para o processo de pasteurização o 

ajuste de pH e sólidos solúveis [de acordo com a ANVISA (2009)]; para isso aditivos 

como ácido cítrico e/ou ácido ascórbico são empregados para corrigir o pH e frutose 

para padronizar os sólidos solúveis (SILVA et al., 2003).  

Devido às vantagens conhecidas do processamento térmico através de micro-

ondas, considera-se esta tecnologia uma opção viável para o processamento 

contínuo de água de coco verde e, portanto, com oportunidade de desenvolvimento 

no Brasil (MATSUI, 2006). Adicionalmente, o Brasil é um dos poucos países que na 

atualidade processa este produto em nível industrial (PRADES et al., 2012). 

 

3.9 FRUTAS CÍTRICAS 

 

O gênero dos Citrus, conhecido popularmente como cítricos, pertence à família 

das Rutaceas. Sua suposta origem vem da região do Himalaia do sudoeste da China 

e norte da Índia e só foram introduzidos na América em 1800 (JIDEANI et al., 2012). 

Desenvolvem-se em regiões tropicais e subtropicais e os cultivares são 

subdivididos em grupos de acordo com as características dos frutos. Entre os 

cítricos mais conhecidos se encontram a laranja doce, a tangerina, a toronja o limão 

entre outros (JIDEANI et al., 2012). 

Os cítricos contêm uma ampla variedade de compostos químicos, na sua 

maioria açúcares e carboidratos, os quais representam mais de 80 % dos sólidos 

solúveis presentes. Mais da metade dos carboidratos presentes nos cítricos se 

encontram na forma de sacarose. A molécula de sacarose é composta por uma 

molécula de frutose e uma de glicose (KIMBALL, 1991). 

Na sequência são apresentadas as três espécies de cítricos de maior 

importância no Brasil: a laranja, o limão e a tangerina. 
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3.9.1 Laranja 

 

Citrus sinensis ou laranja doce é a espécie mais abundante dos cítricos no 

mundo. Originada na China, com relatos de citricultura desde o ano 2200 A.C 

(ZHAOLING, 1986) e espalhada amplamente pelo continente asiático até 400 a 300 

A.C, quando foi introduzida na Europa (REYES; BRADDOCK; GOODRICH-

SCHNEIDER, 2012). 

A maior produção está localizada dentro de regiões tropicais e subtropicais, 

onde estão definidas estações com noites frias e chuvas alternadas com tempo seco 

o que resulta em longos períodos de maturação e mais alta acumulação de 

açúcares, permitindo obter frutos de melhor qualidade e maiores períodos de 

colheita (REYES; BRADDOCK; GOODRICH-SCHNEIDER, 2012). 

A laranja é destinada na sua maioria para consumo como fruta fresca, no 

entanto, nos Estados Unidos e no Brasil o seu uso principal é a produção de suco 

(KIMBALL, 1991). Existem diferentes variedades de laranja, com diferentes épocas 

de colheita o que permite o abastecimento de fruta fresca durante quase o ano 

inteiro. 

No caso do suco, este é processado na sua maioria só durante oito meses do 

ano. No Brasil as variedades mais usadas para produção de suco são: Valência, 

Hamlin e Pera (CITRUSBR, 2015; REYES; BRADDOCK; GOODRICH-SCHNEIDER, 

2012). 

O suco de laranja é amplamente conhecido pelos seus benefícios para a 

saúde, devido ao seu conteúdo de antioxidantes, cálcio, ácido fólico e a sua alta 

concentração de vitamina C, o que ajuda o sistema imunológico (CITRUSBR, 2014). 

Na atualidade o Brasil é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, estima-se 

que três de cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo são 

produzidos no Brasil (NEVES, 2010). 

Comercializado inicialmente como concentrado e congelado (FCOJ – Frozen 

Concentrated Orange Juice), mas devido às mudanças nas preferencias do 

consumidor por produtos menos processados e com características de mais natural, 

começou-se no ano de 2002 a exportação de suco não concentrado (NFC – Not 

From Concentrate) (NEVES, 2010). 
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Na atualidade o suco de laranja produzido no Brasil é exportado como FCOJ e 

NFC, contudo avaliam-se alternativas de processamento que permitam obter um 

produto com características próximas às do suco recém extraído e nessa linha de 

pesquisa diversos estudos têm sido desenvolvidos (RAMASWAMY; KOUTCHMA; 

TAJCHAKAVIT, 2002; VIKRAM; RAMESH; PRAPULLA, 2005; YEOM et al., 2000). 

 

3.9.2 Limão 

 

O limão (Citrus limon L. ou Citrus latifólia Tanaka) é amplamente conhecido no 

mundo e usado em numerosas receitas (GOODRICH, 2003), é um fruto ácido, que a 

diferença de outros cítricos é consumido habitualmente com outros alimentos. O 

limão é produzido principalmente para ser comercializado fresco e o seu suco usado 

principalmente como aromatizante de bebidas (FAO, 2010).  

Na América do Sul são conhecidas principalmente duas variedades de limão: 

Siciliano (amarelo) e Tahiti (verde). O limão amarelo é produzido principalmente em 

clima frio, em lugares como o oeste dos Estados Unidos, Espanha, Itália e Argentina, 

contudo, também pode-se adaptar a climas secos como o do Egito, Irã e Índia. O 

limão verde pelo contrário, só se desenvolve em climas tropicais sendo os maiores 

produtores México e Brasil (FAO, 2010).  

 O suco de limão, fresco, enlatado, concentrado e congelado ou desidratado é 

usado para preparação de limonada, coquetéis, em bebidas gaseificadas ou outras 

bebidas. Limões também são usados como ingredientes em diversas receitas 

culinárias, geléias, na preparação de sobremesas, como fonte de óleo de limão, 

pectina e ácido cítrico, entre outros (KIMBALL, 1991; MORTON, 1987). 

 

3.9.3 Tangerina 

 

O nome “tangerina” é dado ao conjunto de cítricos fáceis de descascar ou 

“easy peelers”, nesta categoria incluem-se diferentes variedades entre as quais se 

encontram: tangerina comum (C. reticulata), tangerina Mediterrânea (C. deliciosa), 

tangerina (C. tangerina) e clementina (C. clementina) (SAUNT, 1990; SADIQ; 

SIDDIQ; AHMED, 2012). 
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O Brasil ocupa o terceiro lugar em produção deste grupo de cítricos, superado 

só pela China e a Espanha, contudo não se encontra entre os cinco países 

exportadores de tangerinas (FAO, 2011). 

A tangerina é rica em vitaminas e fibras que ajudam no funcionamento 

intestinal, é comercializada principalmente como fruta fresca, pois o mercado do 

suco processado é limitado e se apresenta principalmente em pequena escala em 

mercados locais. Porém o suco de tangerina é extraído e processado 

comercialmente para uso em misturas de sucos (SADIQ; SIDDIQ; AHMED, 2012). 

O processo de extração de suco de tangerina é similar ao do suco de laranja, a 

única variação é a capacidade da unidade de extração, pois etapas adicionais como 

filtração e clarificação devem ser realizadas com a finalidade de remover partículas 

de fibra (SADIQ; SIDDIQ; AHMED, 2012). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: 

• Ensaios preliminares com soluções de propriedades dielétricas 

conhecidas (NaCl 2 g/100g e água destilada). 

• Estudo das propriedades dielétricas da solução simulada da água de 

coco verde (ACV) e de seus componentes (água destilada, solução de 

sais da ACV e solução de açúcares da ACV). 

• Determinação das propriedades dielétricas da água de coco verde 

natural. 

• Determinação das propriedades dielétricas de sucos de frutas cítricas. 

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Soluções Simuladas  

 

Para a preparação das soluções simuladas de sais, açúcares e água de coco 

verde foram usados os seguintes reagentes, dissolvidos em água destilada: 

 

4.1.1.1 Açúcares 

 

Sacarose (C12H22O11) com massa molar (Mm) de 342,30 g/mol (Synth, Brasil), 

D- Glicose Anidra (C6H12O6) com Mm de 180,16 g/mol (Synth, Brasil), Frutose 

(C6H12O6) com Mm de 180, 16 g/mol (Synth, Brasil). 

 

4.1.1.2 Sais 

 

Cloreto de Sódio (NaCl) com Mm 58,44 g/mol (Synth, Brasil), Fosfato 

Monobásico de Potássio Anidro (KH2PO4) com Mm de 136,09 g/mol (Synth, Brasil), 

Cloreto de Cálcio Dihidratado (CaCl2·2H2O) com Mm de 174,02 g/mol (Synth, 

Brasil), Cloreto de Magnésio Hexaidratado (MgCl2·6H2O) com Mm 203,30 g/mol 

(Synth, Brasil), Sulfato de Sódio Anidro (Na2SO4) com Mm de 142,04 g/mol (Synth, 

Brasil) e Sulfato de Potássio (K2SO4) com Mm de 174,26 g/mol (Synth, Brasil). 
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4.1.1.3 Água de coco verde 

 

Para a preparação da solução simulada de água de coco verde foram 

empregados os sais e açúcares listados anteriormente. As quantidades requeridas 

de cada reagente para a preparação das diferentes soluções estão relacionadas na 

Tabela 4.1, de acordo com o estabelecido por Matsui (2006) com base no conteúdo 

e valor nutricional relatado por Rosa; Abreu (2000) para água extraída de cocos 

verdes com 7 meses de idade. Para garantir a exatidão e precisão na pesagem foi 

empregada uma balança analítica com capacidade para 200 g, modelo JK-200 

(Choy, Japão). 

 

Tabela 4.1 - Reagentes empregados para a preparação da solução simulada de água de coco com 7 
meses de idade (MATSUI, 2006) 

Açúcares Massa (mg) para 100 mL de solução 

Sacarose 280 

Glicose 2378 

Frutose 2400 

Sais Massa (mg) para 100 mL de solução 

Cloreto de Cálcio Dihidratado (CaCl2·2H2O) 62,3 

Cloreto de Magnésio Hexaidratado (MgCl2·6H2O) 42,7 

Fosfato Monobásico de Potássio (KH2PO4) 44,0 

Sulfato de Sódio (Na2SO4) 31,0 

Sulfato de Potássio (K2SO4) 336,0 

 

 O uso das diferentes soluções simuladas teve como objetivo estudar o efeito da 

composição sobre as propriedades dielétricas da água de coco verde simulada ao 

serem analisadas separadamente as PD das soluções de sais e de açúcares da 

água de coco verde e também da água destilada. As Diferentes soluções simuladas 

foram armazenadas em frascos de vidro com capacidade de 1 L e refrigeradas em 

uma geladeira modelo 340 (Consul, Santa Catarina, Brasil) até posterior análise. 
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4.1.2 Água de coco verde 

 

A água de coco verde foi extraída de um lote de 26 frutos verdes da variedade 

anã (Cocos nucifera L.) comercializados na cidade de São Paulo (SP). Os frutos 

foram lavados em água corrente e imersos por 20 minutos em uma solução de água 

clorada 2 mL/L e posteriormente enxaguados. A água de coco foi extraída 

manualmente furando as frutas com um Fura-Coco (Keita, Guarulhos, Brasil), 

misturada em um tanque resfriado, posteriormente filtrada com um papel filtro 

(Packing Brasil Industria Ltda, Louveira, Brasil) e armazenada em um freezer plasma 

vertical modelo 349 FV (Fanem, São Paulo, Brasil) a – 30 °C em tubos de ensaio 

contendo 10 mL, tampados até posterior análise. 

 

4.1.3 Suco de laranja, tangerina e limão 

 

O suco de aproximadamente 9 kg de cada variedade de frutas: laranjas das 

variedades Pera (Citrus sinensis L. Osbeck), Lima (Citrus sinensis L. Osbeck.) e 

Baía (Citrus sinensis L. Osbeck), tangerinas das variedades Murcote (Citrus sinensis 

L. Osbeck x Citrus reticulata Blanco), Ponkan (Citrus reticulata Blanco) e Carioca 

(Citrus deliciosa Tenore) e limões das variedades Siciliano (Citrus limon) e Tahiti 

(Citrus latifólia Tanaka) previamente lavados, comercializadas na cidade de São 

Paulo, foi extraído usando a máquina extratora contínua FMC Fresh (Araraquara, 

Brasil), com capacidade de processo de 20 frutas por minuto. A extração permite a 

separação da casca e das partes internas das frutas, evitando que o óleo essencial 

presente na casca se misture com o suco.  

As amostras de suco das diferentes variedades foram embaladas em tubos de 

ensaio tampados contendo 10 mL e armazenadas em um freezer plasma vertical 

modelo 349 FV (Fanem, São Paulo, Brasil) a – 30 °C até posterior análise. 

Na Figura 4.1 são apresentadas as frutas cítricas estudadas: laranjas das 

variedades Pera, Lima e Baía, tangerinas das variedades Murcote, Carioca e 

Ponkan e limões das variedades Siciliano e Tahiti. 
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Figura 4.1 – Laranjas, tangerinas e limões das variedades estudadas 

 
Fonte: CEAGESP (2011) 

 

4.1.4 Misturas de sucos de laranja 

 

Misturas de sucos de laranjas das variedades Lima e Pera foram preparadas, 

de acordo nas proporções estabelecidas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Proporções de sucos de laranja das variedades Lima e Pera 

Lima 

(mL/100mL) 

Pera 

(mL/100mL) 

100  0  

75  25  

50  50  

25  75  

0  100  
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Determinação das propriedades dielétricas 

 

Para realizar as medições das propriedades dielétricas dos alimentos 

estudados, foi empregada a técnica de cabo coaxial aberto com varredura de 

frequência através de um sensor, incluso no kit de medições de propriedades 

dielétricas Agilent Technologies 85070E (Agilent Technologies, Malásia). O sensor 

foi conectado a um analisador de rede Agilent Technologies E5061B como 

apresentado na Figura 4.2. Com a finalidade de obter uma maior exatidão nas 

medições, o equipamento foi dotado com um módulo de calibração eletrônica 

(ECAL) Agilent Technologies 85093-60008.  

Para evitar erros nas medições, devido a oscilações da rede elétrica, o 

analisador de rede foi conectado a um No Break SMS Modelo µSM1400BiFX (SMS 

Tecnologia eletrônica, Brasil). 

 

Figura 4.2 – Analisador de rede E5061B com sonda 85070E da Agilent Technologies 

 

Fonte: Agilent Tecnologies (2011) 

 

O analisador de rede permite ser configurado com três diferentes tipos de 

sensor, dependendo das necessidades e as características da amostra estudada: 

alta temperatura, sensor delgado e performance. Na Figura 4.3 as dimensões e 

características do sensor na configuração performance, adotada neste trabalho são 

apresentadas (AGILENT, 2006). 
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Figura 4.3 – Sensor do cabo coaxial aberto na configuração performance 

 
 Fonte: Adaptado de Agilent (2011) 

 

De acordo com as especificações do analisador de rede e do sensor, é 

possível realizar medições na faixa de frequências de 500 MHz até 3000 MHz. As 

faixas de operação do analisador de rede e do sensor são 200 MHz até 3000 MHz e 

500 MHz até 50 GHz respectivamente, justificando a faixa de frequência estudada. O 

tempo de cada medição foi de 35 s.  

As propriedades dielétricas são calculadas pelo analisador de rede a partir da 

medida do coeficiente de reflexão do material em contato com a ponta do sensor. A 

magnitude do sinal refletido é medida pelo equipamento e com a ajuda do software 

que acompanha o kit, essa medida é expressa em termos de permissividade relativa 

complexa e valores da permissividade elétrica relativa e do fator de perda dielétrica 

do material testado são fornecidos. O analisador é conectado a um computador 

mediante uma interface GPIB/USB 82357B (Agilent Technologies, Malásia), cujo 

esquema de montagem é mostrado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Esquema do equipamento de medição de propriedades dielétricas para alimentos 
líquidos 

 
Fonte: Adaptado de Everard et al. (2006) 
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4.2.2 Calibração do Equipamento 

 

Antes do uso, o equipamento foi ligado por no mínimo 90 min para 

estabilização, e em seguida o processo de calibração foi conduzido, de acordo com 

as recomendações do fabricante, com a ajuda do kit fornecido para esta finalidade. 

Durante a calibração do equipamento o sensor mede o ar (circuito aberto), o shorting 

block (bloco de curto circuito, apresentado na Figura 4.5) e a água deionizada a uma 

temperatura conhecida.  

 

Figura 4.5 - Shorting block (bloco de curto circuito) usado para a calibração e sonda de medição de 
propriedades dielétricas 

 
Fonte: Agilent (2011) 

 

Uma vez calibrado o equipamento, testes com água destilada e solução de 

NaCl 2 g/100g foram conduzidos com a finalidade de verificar se o aparelho foi 

calibrado corretamente, comparando os valores obtidos com os existentes na 

literatura (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005). Após o processo de calibração 

quais quer movimentação ou manipulação do sensor ou de seu cabo devem ser 

evitadas, devido à alta sensibilidade do instrumento. 

 

4.2.3 Processo de Medição 

 

As medições das propriedades dielétricas foram realizadas em amostras 

líquidas com cerca de 240 mL contidas em um erlenmeyer com capacidade para 250 
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mL, usando o método de cabo coaxial aberto, com o kit para medição de 

propriedades dielétricas através de um analisador de rede (Figura 4.3).  

As amostras foram mantidas em um banho termostático modelo TC550 

(Brookfield, U.S.A), com fluido térmico Kyro 20 (Lauda, Alemanha) até atingir a 

temperatura desejada (entre 0 °C e 90 °C), a qual foi monitorada com sensor de 

temperatura termopar Multi-thermometer – 50 °C + 300 °C (Milleto, Brasil). 

Após atingir a temperatura desejada, a amostra foi colocada abaixo do sensor 

e elevada com a ajuda de uma base para regular a altura da amostra, pois a ponta 

do sensor deve ficar submersa, respeitando os limites mínimos de 10 mm de 

imersão e 10 mm ao redor do sensor e evitando a presença de bolhas de ar na 

ponta do sensor, como apresentado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Sensor inserido dentro da amostra durante o processo de medição 

 
Fonte: O próprio autor 

 

As medições de propriedades dielétricas foram realizadas em temperaturas na 

faixa de 0 °C até 90 °C, com intervalos 10 °C. A temperatura máxima da amostra foi 

limitada pelo tipo de sensor usado, pois temperaturas superiores requerem a 

configuração para alta temperatura com pressurização da amostra. Adicionalmente, 

foi observada uma coloração rosa na água de coco verde, quando as amostras 

foram aquecidas em temperaturas superiores a 90 °C. 
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Na faixa de frequências de 500 MHz até 3000 MHz foram tomados 101 pontos 

em escala logarítmica, configuração padrão do software do equipamento. As 

medições foram realizadas em triplicadas independentes, usando calibrações e 

amostras diferentes para validar os resultados obtidos. Os valores fornecidos pelo 

software do equipamento 85070 v.E06.01.36 (Agilent Technologies, Malásia) foram 

processados no programa Excel (Microsoft, EUA). 

Depois de cada medição o sensor foi limpo com água destilada e seco com 

papel absorvente macio.  

As amostras estudadas foram: 

• Água de coco verde simulada. 

• Solução de sais da água de coco verde. 

• Solução de açúcares da água de coco verde. 

• Água destilada. 

• Água de coco verde natural. 

• Suco de laranja das variedades Pera, Lima e Baía. 

• Misturas de sucos de laranja das variedades Pera e Lima. 

• Suco de limão das variedades Siciliano e Tahiti. 

• Suco de tangerina das variedades Murcote, Carioca e Ponkan. 

Todas as medições de propriedades dielétricas e análises físico-químicas da 

água de coco verde natural e os sucos de frutas cítricas foram realizadas em 

amostras previamente descongeladas. 

 

4.2.4 Análises físico-químicas 

 

Acidez total, expressa como porcentagem de ácido málico para a água de coco 

verde e porcentagem de ácido cítrico para os sucos de frutas cítricas foram 

determinadas em triplicata de acordo com a AOAC (2005), usando o pH-Stat 

Controller PHM-290 (Radiometer Analytical, Lyon, França). O pH foi diretamente 

medido com um pHmetro Tec-3MP (Tecnal, Piracicaba, Brasil). 

Sólidos solúveis, expressos como °Brix, foram medidos em triplicata com um 

refratômetro portátil modelo 711849 (Carl Zeiss, Jena, Alemanha) a 20 °C. 
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Sólidos totais foram determinados em triplicata de acordo com a AOAC (2005) 

e o IAL (2008), usando uma estufa a vácuo MA 030 (Marconi, Piracicaba, Brasil) 

com pressão absoluta de 13,33 kPa a 70 °C por 6 h. 

Conteúdo de cinzas foi determinado de acordo com o IAL (2008), em mufla 

modelo Q318D24 (Quimis, Diadema, Brasil) a 550 °C. 

Turbidez (Tur) para a água de coco verde foi determinada em triplicata com a 

ajuda de um espectrofotômetro UV-VIS 700 plus (Femto, São Paulo, Brasil) a 610 

nm. A transmitância (Tr) foi medida em relação à água destilada. A turbidez foi 

calculada como (MATSUI et al., 2008): 

021 � 100 − 01 (4.1) 

O ratio para o suco de frutas cítricas foi determinado usando a equação (4.2): 

.I/LO =  
*óTL�OR ROTúU�LR

[�L��7 /O/IT
 (4.2) 

 

4.2.5 Profundidade de penetração 

 

A profundidade de penetração das micro-ondas nos alimentos estudados foi 

calculada usando a equação (3.26). Os valores calculados de profundidade de 

penetração para cada produto foram ajustados e comparados nas frequências 

comerciais de 915 MHz e 2450 MHz. 

 

4.2.6 Condutividade elétrica e o fator de perda 

 

Foram realizadas medições de condutividade elétrica no intervalo de 

temperaturas de 0 °C até 90 °C, usando um condutivímetro YSI-3200 (YSI 

incorporated, Ohio, USA). A condutividade elétrica foi medida com a finalidade de 

calcular o componente iônico do fator de perda, de acordo com o apresentado na 

seção 3.3.2. 

Segundo Ryynänen (1995) o componente iônico do fator de perda pode ser 

calculado com a equação (4.3): 
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ε�
�� =

σ
2π�ε�

 (4.3) 

Em que: σ é a condutividade elétrica (S/m), f é a frequência (Hz) e ε� é a 

permissividade elétrica do vácuo (8,854 x 10-12 F/m).   

O componente dipolar do fator de perda foi calculado empregando a Equação 

(3.25). Os componentes iônico e dipolar do fator de perda foram usados para 

calcular a contribuição de cada um sobre o fator de perda de acordo com as 

equações (4.4) e (4.5): 

�� =
ε�

��

ε�� (4.4) 

 

�� =
ε�

��

ε�� (4.5) 

 

4.2.7 Contribuição dos componentes sobre as propriedades dielétricas da 

solução simulada da água de coco verde  

 

A contribuição dos componentes sobre as propriedades dielétricas da solução 

simulada da água de coco verde (SSACV) foi estudada através da comparação das 

propriedades dielétricas medidas para a água destilada, solução de sais da ACV e 

solução de açúcares da ACV.  

Assumindo variação volumétrica desprezível para a dissolução dos sais e 

açúcares na água destilada, a contribuição da água (�á��<
� ), dos sais dissolvidos 

(�><+>
� ), dos açúcares dissolvidos (�<çú�<��>

� ) e da interação entre componentes (�+�y��<çã:
� ) 

sobre a permissividade elétrica relativa ε′ pode ser considerada como: 

�á��<
� + �><+>

� + �<çú�<��>
� + �+�y��<çã:

� = 100 % (4.6) 

 

O primeiro termo da equação (4.6) pode ser calculado como: 

�′á��< =  
ε′á��<

ε′>:"�çã: >+��"<�< 
 (4.7) 
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Em que: 

εá��<
� = Permissividade elétrica relativa medida para água destilada 

ε>:"�çã: >+��"<�<
� = Permissividade elétrica relativa medida para SSACV 

 

Dada a contribuição da água sobre a permissividade elétrica relativa das 

soluções de sais e açúcares da ACV, a contribuição individual de sais e açúcares 

pode ser calculada como: 

�′><+> =  
ε′><+> −  ε′á��<

ε′>:"�çã: >+��"<�< 
 (4.8) 

�′<çú�<��> =  
ε′<çú�<��> −  ε′á��<

ε′>:"�çã: >+��"<�< 
 (4.9) 

Em que: 

ε><+>
� = Permissividade elétrica relativa medida para a solução de sais da ACV 

ε<çú�<��>
� = Permissividade elétrica relativa medida para a solução de açúcares 

da ACV 

Finalmente, o termo da interação dos componentes sobre a permissividade 

elétrica relativa (�+�y��<çã:
� ) pode ser calculado por diferença a partir da equação (4.6) 

para totalizar 100 %. Estes resultados podem ser correlacionados com a 

temperatura ou a frequência para estudar as tendências das contribuições. 

Equações análogas podem ser deduzidas para calcular a contribuição 

individual dos componentes da SSACV sobre o fator de perda ε′′. 

�á��<
�� + �><+>

�� + �<çú�<��>
�� + �+�y��<çã:

�� = 100 % (4.10) 

�′′á��< =  
ε′′á��<

ε′′>:"�çã: >+��"<�<
 (4.11) 

�′′><+> =  
ε′′><+> −  ε′′á��<

ε′′>:"�çã: >+��"<�<
 (4.12) 

�′<çú�<��> =  
ε′′<çú�<��> −  ε′′á��<

ε′′>:"�çã: >+��"<�<
 (4.13) 
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Em que: 

εá��<
�� = Fator de perda medido para água destilada 

ε>:"�çã: >+��"<�<
�� = Fator de perda medido para a SSACV 

ε><+> 
�� = Fator de perda medido para a solução de sais da ACV 

ε<çú�<��> 
�� = Fator de perda medido para a solução de açúcares da ACV 

 

4.2.8 Cálculo de propriedades dielétricas para misturas de suco de laranja  

 

As propriedades dielétricas das misturas de suco de laranja das variedades 

Pera e Lima nas proporções estabelecidas foram calculadas por combinação linear 

para as frequências comerciais de 915 MHz e 2450 MHz, usando as equações 

ajustadas como (Hipótese de regra de mistura): 

ε′�+>y��< = %���< · ε′���< + f1 − %���<g · ε′^+�< (4.14) 

 

ε′′�+>y��< = %���< · ε′′���< + f1 − %���<g · ε′′^+�< 
(4.15) 

 

Em que: 

ε′�+>y��<= Permissividade elétrica relativa da mistura 

%���<  = Porcentagem de laranja Pera 

ε�
���< = Permissividade elétrica relativa do suco de laranja Pera 

ε′^+�< = Permissividade elétrica relativa do suco de laranja Lima 

ε′′�+>y��<= Fator de perda da mistura  

ε��
���< = Fator de perda do suco de laranja Pera 

ε′′^+�<= Fator de perda do suco de laranja Lima 

 

Resultados obtidos pelas equações (4.14) e (4.15) foram comparados com 

dados experimentais para a confirmação da hipótese de que não há efeito da 

interação na mistura.  
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4.2.9 Tratamento de dados 

 

Para cada amostra analisada: 

• Os valores da permissividade elétrica relativa ε� e do fator de perda 

dielétrica ε�� foram plotados em função da frequência em diferentes 

temperaturas (0 °C até 90 °C) para avaliar o efeito da temperatura e da 

frequência sobre as propriedades dielétricas dos produtos estudados. 

• ε� e ε′′ foram calculados mediante interpolação linear para as 

frequências de 915 MHz e 2450 MHz, usando os dois pontos 

adjacentes. 

• Os resultados de ε� e ε′′ nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz foram 

graficados em função da temperatura e correlações foram ajustadas. 

• Resultados de condutividade elétrica foram graficados em função da 

temperatura e ajustados linearmente. 

• A profundidade de penetração foi calculada de acordo com a equação 

(3.26) e graficada em função da temperatura nas frequências de 915 

MHz e 2450 MHz. Correlações foram ajustadas. 

• O componente iônico do fator de perda (ε�
��) foi calculado com a equação 

(4.3) nas diferentes temperaturas em frequências de 500 MHz até 3000 

MHz. 

• O componente de perda por dipolos do fator de perda foi avaliado 

graficamente nas temperaturas de 0 °C e 90 °C. 

• O gráfico Cole-Cole foi utilizado para representar a permissividade 

complexa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TESTES PRELIMINARES 

 

Na Figura 5.1 são apresentados os resultados experimentais de permissividade 

relativa e fator de perda de água destilada a 25 °C comparados com os publicados 

por Kaatze (1989) para esta substância em uma faixa de frequência mais ampla.  

 

Figura 5.1 – Comparação da permissividade relativa complexa de água destilada obtida 
experimentalmente a 25 °C (pontos vermelhos e azuis) com os resultados publicados por  Kaatze 

(1989) 

 
Fonte: Adaptado de Kaatze (1989) 

 

Observa-se na Figura 5.1 a diminuição da permissividade elétrica relativa com 

o aumento da frequência enquanto que o fator de perda dielétrica aumenta na faixa 

de 500 MHz até cerca de 20 GHz. Este comportamento é devido à resposta 

dielétrica apresentada pela molécula de água. Içier e Baysal (2004) afirmam que na 

medida em que a frequência de oscilação do campo elétrico oscilante aumenta as 

moléculas polares não conseguem mais acompanhar as rápidas mudanças da 

polaridade do campo, portanto há uma diminuição na permissividade elétrica 

relativa.  

No caso do fator de perda, este aumenta até atingir o seu ponto máximo ou 

ponto de relaxamento na frequência crítica. Como ilustrado na Figura 5.1, o ponto de 

relaxamento da água destilada a 25 °C se encontra afastado da faixa de frequência 
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adotada neste estudo (500 MHz a 3000 MHz). Segundo o modelo proposto por 

Debye (1929), o ponto de relaxamento da água pura a 25 °C se encontra em 

frequências próximas a 20 GHz.  

Os parâmetros de relaxação (frequência crítica fc e tempo de relaxação τ) para 

a água pura nas diferentes temperaturas e frequências podem ser calculados a partir 

dos parâmetros obtidos por Debye (KAATZE, 1989) com as equações (3.28) e 

(3.29). 

Os resultados de permissividade elétrica relativa e fator de perda para a 

solução de NaCl 2 g/100g em frequências de 500 MHz até 3000 MHz e temperaturas 

entre 20 °C e 60 °C são apresentados nas Figuras 5.2 e 5.3. Na Figura 5.2 pode ser 

observada a diminuição dos valores da permissividade relativa da solução de NaCl 2 

g/100g com o aumento da temperatura e da frequência de oscilação do campo. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Nelson e Datta (2001) para 

esta solução em temperaturas entre 20 °C e 80 °C. 

 

Figura 5.2 – Permissividade elétrica relativa da a solução de NaCl 2 g/100g na faixa de frequências 
de 500 MHz até 3000 MHz em temperaturas entre 20 °C e 60 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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acordo com os obtidos por Nelson e Datta (2001) para esta solução em 

temperaturas entre 20 °C e 80 °C. 

 

Figura 5.3 – Fator de perda da solução de NaCl 2 g/100g  na faixa de frequências de 500 MHz até 
3000 MHz e temperaturas entre 20 °C e 60 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.2 SOLUÇÃO SIMULADA DE ÁGUA DE COCO VERDE 

 

Na Figura 5.4 pode-se verificar o decréscimo da permissividade elétrica relativa 

da solução simulada da água de coco verde com o aumento tanto da temperatura 

quanto da frequência de oscilação do campo. A redução nos valores desta 

propriedade com o aumento da frequência está relacionada com a dificuldade dos 

dipolos em acompanhar o campo elétrico na medida em que a frequência de 

oscilação deste aumenta (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005; MUDGETT, 1985). 

A permissividade relativa da solução simulada da água de coco verde também 

diminuiu com o aumento da temperatura devido a maior agitação térmica das 

moléculas do líquido, o que interfere na polarização que acompanha o campo 

elétrico oscilatório. Estes resultados concordam com os obtidos para produtos 

alimentícios com conteúdo de água superior a 70 % (AL-HOLY et al., 2005), leites de 

vaca e cabra (ZHU; GUO; JIA, 2014) e tomates (PENG et al., 2013). 
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Figura 5.4 – Permissividade elétrica relativa da solução simulada da água de coco verde em 
frequências de 500 MHz até 3000 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A dependência do fator de perda dielétrica da solução simulada da água de 

coco verde com a temperatura e a frequência é ilustrada na Figura 5.5. Para 

temperaturas entre 0 °C e 40 °C o fator de perda diminuiu com o aumento da 

frequência entre 500 MHz e 1500 MHz seguido do aumento. No caso das 

temperaturas entre 50 °C e 90 °C o fator de perda decresceu com o aumento da 

frequência entre 500 MHz e 3000 MHz. 

 

 
Figura 5.5 – Fator de perda da solução simulada da água de coco verde verde em frequências de 500 

MHz até 3000 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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O comportamento do fator de perda da solução simulada da água de coco 

verde nesta faixa de frequências pode ser relacionado ao ponto de mínimo descrito 

por Nelson, Forbus e Lawrence (1994) para frutas e vegetais: para frequências 

superiores a 200 MHz, o fator de perda diminui com o aumento da frequência, até 

atingir o ponto mínimo na faixa de 1000 MHz até 3000 MHz, frequência em que 

ocorre uma inflexão aumentando com o aumento da frequência de oscilação do 

campo.  

De acordo com a Figura 5.5, o ponto de mínimo do fator de perda depende da 

temperatura, que pode ser observado na faixa de 500 MHz até 2000 MHz para a 

solução simulada da água de coco verde a temperaturas entre 0 °C e 40 °C. Para 

temperaturas entre 50 °C e 90 °C supõe-se que o ponto de mínimo do fator de perda 

esteja em frequências superiores a 2000 MHz. 

O fator de perda da solução simulada da água de coco verde está ligado às 

respostas da perda por dipolo e da perda iônica ao campo elétrico aplicado. A perda 

por dipolo decresce com o aumento da temperatura a uma dada frequência 

determinada. No caso da perda iônica, esta aumenta com a temperatura e diminui 

com o aumento da frequência (DECAREAU, 1985). 

Em frequências entre 500 MHz e 1000 MHz pode-se observar o aumento do 

fator de perda com o aumento da temperatura devido à condução iônica (EVERARD 

et al., 2006; IÇIER; BAYSAL, 2004; NELSON; BARTLEY, 2002); contudo, em 

frequências superiores a 2000 MHz, este diminui na medida em que a temperatura 

aumenta, relacionado ao aumento da frequência de relaxação da molécula de água 

em função da temperatura (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005).  

Por meio de regressão linear (r2 > 0,99), é possível observar na Figura 5.6 o 

decréscimo linear da permissividade elétrica relativa da solução simulada da água 

de coco verde, obtida por interpolação linear às frequências de 915 MHz e 2450 

MHz, em função da temperatura. 
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Figura 5.6 – Permissividade relativa da solução simulada da água de coco verde nas frequências de 
915 MHz e 2450 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Na Figura 5.7 são apresentados os ajustes realizados para o fator de perda da 

solução simulada da água de coco verde nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz. 

Nesta figura pode ser apreciado o incremento do fator de perda com o aumento da 

temperatura na frequência de 915 MHz. Este comportamento é devido ao 

incremento da perda iônica, mecanismo dominante em baixas frequências de MO 

(SUMNU; SAHIN, 2012). 

 

Figura 5.7 – Fator de perda da solução simulada da água de coco verde nas frequências de 915 MHz 
e 2450 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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O aumento no mecanismo de perda iônico com a temperatura na frequência de 

915 MHz é provocado pela crescente mobilidade dos íons em função da 

temperatura, gerada pela diminuição da viscosidade (SUMNU; SAHIN, 2012). O 

ajuste realizado para o fator de perda na frequência de 915 MHz foi o polinomial de 

segundo grau. 

Na frequência de 2450 MHz o fator de perda diminuiu com o aumento da 

temperatura entre 0 °C e 50 °C, como mostrado na Figura 5.7. Em altas frequências, 

o mecanismo dominante é o de perda por dipolos, o qual diminui com o incremento 

da temperatura (MUDGETT, 1985). Os pontos experimentais foram ajustados e o 

tipo de curva que ofereceu o melhor ajuste foi a polinomial de segundo grau. 

Na Figura 5.8 são representados os valores da profundidade de penetração da 

solução simulada da água de coco verde, calculados usando a equação (3.26) a 

partir dos dados experimentais da permissividade elétrica relativa e do fator de perda 

para cada uma das temperaturas estudadas nas frequências de 915 MHz e 2450 

MHz.  

 

Figura 5.8 – Profundidade de penetração da solução simulada da água de coco verde nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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915 MHz, a profundidade de penetração apresentou uma diminuição com o aumento 

da temperatura, enquanto na frequência de 2450 MHz aumentou com a temperatura 

na faixa de 0 °C até 50 °C e diminuiu entre 60 e 90 °C.   

Na frequência de 2450 MHz, os valores da profundidade de penetração das 

micro-ondas na solução simulada da água de coco verde foram inferiores aos 

apresentados na frequência de 915 MHz, nas diferentes temperaturas testadas. Este 

comportamento inverso da profundidade de penetração com a frequência está 

associado com a diminuição do comprimento da onda eletromagnética na medida 

em que a frequência de oscilação do campo aumenta. Resultados similares foram 

obtidos para tomates (PENG, et al., 2013), proteína de soro de leite (WANG et al., 

2003b) e leite de vaca e cabra (ZHU; GUO; JIA, 2014). 

                                                                                                   

5.3 CONTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES SOBRE AS PROPRIEDADES 

DIELÉTRICAS DA SOLUÇÃO SIMULADA DA ÁGUA DE COCO VERDE 

 

Os resultados das medições das propriedades dielétricas dos componentes da 

solução simulada de água de coco verde (SSACV) e suas contribuições individuais 

são apresentados nesta seção: 

 

5.3.1 Água Destilada  

 

A permissividade elétrica relativa da água destilada decresceu com o aumento 

da frequência nas diferentes temperaturas testadas. Em baixas frequências, esta 

propriedade é dependente da temperatura, como apresentado na Figura 5.9. A faixa 

de frequência estudada se encontra na “região estática”, na qual os valores da 

permissividade relativa são próximos a 80 na temperatura de 25 °C 

(MUDGETT,1985). 

 

 

 

 



107 

Figura 5.9 – Permissividade elétrica relativa da água destilada em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O processo de relaxação para esta substância se apresenta na região de 

dispersão, a qual é dependente da temperatura (MUDGETT,1985). A frequência de 

relaxação da água pura em temperatura de 0 °C é 9,007 GHz enquanto para 60 °C é 

39,690 GHz (KAATZE, 1989). 

Embora os comportamentos da permissividade elétrica relativa da água 

destilada e da SSACV (Figura 5.4) foram superiores, os valores apresentados pela 

água destilada foram maiores, fato que pode ser associado com a diminuição da 

água livre do sistema e, portanto do número de moléculas que acompanham o 

campo elétrico. 

O fator de perda da água destilada apresentou um comportamento inverso ao 

da permissividade elétrica relativa, como apresentado na Figura 5.10. Na região 

estática, o fator de perda da água destilada apresenta valores baixos, os quais 

aumentam em função da frequência até atingir o seu valor máximo na frequência 

crítica e então decrescem novamente (MUDGETT,1985). 
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Figura 5.10 – Fator de perda da água destilada em frequências de 500 MHz até 3000 MHz e 
temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A diminuição do fator de perda com o incremento da temperatura é devido ao 

aumento da frequência de relaxação da água pura, pois o fator de perda apresenta 

menores valores e precisa de uma frequência maior para chegar ao ponto máximo e 

completar o processo de relaxação. 

Os valores apresentados pelo fator de perda da água destilada nas diferentes 

temperaturas foram inferiores aos apresentados pela SSACV (Figura 5.5). 

Adicionalmente, esta propriedade foi favorecida pelo aumento da temperatura em 

baixas frequências para a SSACV, já em frequências superiores a 2000 MHz o fator 

de perda diminuiu com o aumento da temperatura como no caso da água destilada. 

A profundidade de penetração das micro-ondas na água destilada aumentou 

com o incremento da temperatura nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz, como 

apresentado na Figura 5.11. Contudo, os valores desta propriedade na frequência 

de 915 MHz foram consideravelmente mais altos nas diferentes temperaturas do que 

os correspondentes na frequência de 2450 MHz, o qual reflete o comportamento do 

fator de perda e os maiores valores apresentados por esta propriedade nesta 

frequência. 
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Figura 5.11 – Profundidade de penetração das micro-ondas na água destilada nas frequências de 915 
MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A profundidade de penetração para a água destilada foi muito maior do que da 

apresentada pela SSACV (Figura 5.8) devido à presença de sais e, portanto de íons 

que aumentam o fator de perda. 

 

5.3.2 Solução de açúcares da água de coco verde 

 

A adição dos açúcares presentes na água de coco verde em água destilada 

não influenciou as propriedades dielétricas, pois tanto a permissividade relativa 

quanto o fator de perda apresentaram valores similares aos da água destilada no 

mesmo intervalo de temperaturas e na faixa de frequência de 500 MHz até 3000 

MHz. 

O baixo efeito dos açúcares sobre as propriedades dielétricas de determinados 

produtos foi também observado em relação à solução de açúcares (TULASIDAS et 

al., 1995) e soluções de sacarose (YAGHMAEE; DURANCE, 2001). 

A permissividade elétrica relativa da solução aquosa de açúcares da ACV 

(Figura 5.12) apresentou um comportamento similar ao da água destilada (Figura 

5.9). Contudo, os valores medidos foram ligeiramente menores aos da água 

destilada. 

y = 2,707E+00x + 6,336E+01
R² = 9,949E-01

y = 5,330E-01x + 6,127E+00
R² = 9,875E-01

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

d
e 

p
en

et
ra

çã
o

 (
m

m
)

T (°C)

915 MHz

2450 MHz



110 

 

Figura 5.12 – Permissividade elétrica relativa da solução de açúcares da ACV em frequências de 500 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Na Figura 5.13, fica evidente que o mecanismo dominante é a perda por 

dipolos, similar ao da agua pura (Figura 5.10), a qual é favorecida pelo aumento da 

frequência na região estática, porém, os valores do fator de perda da solução de 

açúcares são ligeiramente superiores. 

 

Figura 5.13 – Fator de perda da solução de açúcares da ACV em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Os valores calculados da profundidade de penetração para a solução de 

açúcares da ACV são apresentados na Figura 5.14. O comportamento da 
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profundidade de penetração da solução de açúcares foi similar ao apresentado pela 

água pura (Figura 5.11). Nas temperaturas mais baixas, na frequência de 915 MHz, 

a profundidade de penetração das micro-ondas na solução de açúcares foi ao redor 

de 10 % menor que a da água destilada, enquanto que na frequência de 2450 MHz 

os valores desta propriedade foram muito próximos nas diferentes temperaturas. 

                                                                                                                                                  

Figura 5.14 – Profundidade de penetração das micro-ondas na solução de açúcares da ACV em 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.3.3 Solução de sais da água de coco verde 

 

Na Figura 5.15 observa-se que a permissividade elétrica relativa da solução 

aquosa de sais da ACV apresentou o mesmo comportamento dessa propriedade da 

água destilada (Figura 5.8), contudo, os valores apresentados pela solução aquosa 

de sais da ACV em todas as temperaturas são inferiores. 

Segundo Heddleson e Doores (1994), a adição de sal em um alimento reduz 

sua permissividade elétrica relativa, devido à hidratação dos íons pela habilidade do 

sal de se ligar à água livre no sistema (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005; 

DECAREAU, 1985).  
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Figura 5.15 – Permissividade elétrica relativa da solução de sais da ACV em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Yaghmaee e Durance (2001) afirmam que a diminuição da permissividade 

elétrica relativa com a adição de sais à água reduz a quantidade de moléculas de 

água livres para serem polarizadas pelo campo. 

No caso do fator de perda (Figura 5.16), é notável a diferença do seu 

comportamento em relação ao da água destilada (Figura 5.10). Na presença de sais, 

o fator de perda diminuiu com o aumento da frequência enquanto o da água 

destilada aumentou. Segundo Heddleson; Doores (1994), Nelson; Datta (2001) e 

Yaghmaee; Durance (2001), esta é a propriedade que apresenta a maior mudança 

com a adição de sais em um alimento, sendo que este fenômeno é mais perceptível 

em baixas frequências.  

A presença de íons na solução gera um aumento da sua condutividade elétrica 

(HEDDLESON; DOORES, 1994), provocada pela mobilidade desses íons em 

solução (DATTA; SUMNU; RAGHAVAN, 2005). A migração condutiva dos íons 

dissolvidos para um campo elétrico aplicado eleva os valores do fator de perda 

dielétrica em comparação com os da água pura (MUDGETT, 1985; RYYNÄNEN, 

1995). A condução iônica é um mecanismo que contribui apenas com o fator de 

perda e não com a permissividade relativa, pois não há polarização do material. 
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Figura 5.16 – Fator de perda da da solução de sais da ACV em frequências de 500 até 3000 MHz e 
temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Segundo Datta, Sumnu e Raghavan (2005), o comportamento do fator de 

perda em uma solução salina é devido ao efeito combinado dos mecanismos de 

perda por dipolo e perda iônica. A variação do fator de perda em uma solução salina 

depende do mecanismo dominante. No caso de soluções com altas concentrações 

de sal a perda iônica é dominante em baixas frequências de MO. 

Embora a concentração de sal desta solução não seja muito alta, de acordo 

com a Figura 5.16 pode-se supor que a perda iônica é o mecanismo dominante em 

baixas frequências e que, com o aumento da frequência, os íons apresentam 

dificuldade para acompanhar o campo elétrico alternante e por isso o fator de perda 

diminui. Este resultado está de acordo com Mudgett (1985), quem afirma que a 

perda iônica diminui com o incremento da frequência. De acordo com Heddleson e 

Doores (1994), o aumento do fator de perda em baixas frequências da solução de 

sais é devido à presença de íons livres que conseguem acompanhar o campo 

elétrico alternando, mas esse acompanhamento diminui na medida em que a 

frequência de oscilação do campo aumenta. 

Na Figura 5.17 observa-se que a profundidade de penetração é menor em 

relação aos valores apresentados pela água destilada (Figura 5.11), a qual é devida 

principalmente ao aumento do fator de perda (AL-HOLY et al., 2005). Isso promove 

uma maior geração de calor nas camadas superficiais de incidência das MO, ou 
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seja, a energia elétrica é convertida em calor com maior eficiência, atenuando a 

penetração da radiação das MO no material. 

 

Figura 5.17 – Profundidade de penetração das micro-ondas na solução de sais da ACV em 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.3.4 Contribuição dos componentes sobre as propriedades dielétricas da 

solução simulada de água de coco verde 

 

Embora as propriedades dielétricas de dos produtos possam ser diferentes às 

dos seus constituintes (MUDGETT, 1985), a avaliação individual dos seus 

constituintes permite identificar diferentes respostas dielétricas a um campo 

eletromagnético oscilante e a quantificação da interação dos mesmos sobre as 

propriedades dielétricas. 

Os resultados das medições da permissividade elétrica relativa e do fator de 

perda da SSACV, da água destilada e de solução de sais e de açúcares da água de 

coco verde foram comparados nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz, (Figuras 

5.18 e 5.19). Os resultados da ACV natural (seção 5.4) foram incluídos para 

comparação. 
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Figura 5.18 – Permissividade elétrica relativa da água de coco verde natural (ACV),solução  simulada 
(SSACV), solução de sais e açúcares da ACV e água destilada na frequência de 915 MHz e 

temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.19 – Permissividade elétrica relativa da água de coco verde natural (ACV), solução simulada 
(SSACV), solução de sais e açúcares da ACV e água destilada na frequência de 2450 MHz e 

temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Tanto na frequência de 915 MHz quanto na de 2450 MHz, a permissividade 

elétrica relativa diminuiu como a temperatura entre 0 °C  e 90 °C para todas as 

soluções estudadas. Estes resultados estão de acordo com os publicados para uvas 

com alto conteúdo de água (80 % e 60 %) (TULASIDAS et al., 1995), sucos de frutas 

(ZHU et al., 2012), e tomates (PENG et al., 2013) pois a água é o componente 

principal de todos estes produtos. 
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Nas Figuras 5.20 e 5.21 são apresentados os resultados do fator de perda da 

SSACV, água destilada e solução de sais e açúcares da ACV nas frequências de 

915 MHz e 2450 MHz. Na Figura 5.20 é notável a influencia dos sais dissolvidos 

(condutividade iônica) sobre o fator de perda no intervalo de temperatura estudado 

na frequência de 915 MHz, já na frequência de 2450 MHz (Figura 5.21) este efeito 

foi menor. Resultados da ACV natural (seção 5.4) foram incluídos para comparação. 

 

Figura 5.20 – Fator de perda da água de coco verde natural (ACV), solução simulada (SSACV), 
solução de sais e açúcares da água de coco verde na frequência de 915 MHz e temperaturas de 0 °C 

até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.21 – Fator de perda da água de coco verde natural (ACV), solução simulada (SSACV), 
solução de sais e açúcares da água de coco verde na frequência de 2450 MHz e temperaturas de 0 

até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Entretanto, as soluções com os açúcares de ACV apresentaram baixos valores 

do fator de perda na frequência de 915 MHz, indicando que estas substâncias não 

influenciam as propriedades dielétricas (TULASIDAS et al., 1995; YAGHMAEE; 

DURANCE, 2001). 

A contribuição individual de cada componente sobre as propriedades dielétricas 

da água de coco verde, calculada com as equações (4.6) a (4.13) nas frequências 

de 915 MHz e 2450 MHz, mostra que a água é o principal responsável pela 

permissividade elétrica relativa, com média �á��<� � 101 ± 1 % na frequência de 915 

MHz e �á��<
� = 103 ± 2 % na frequência de 2450 MHz. As contribuições dos sais e 

açúcares foram em média negativas, indicando uma pequena perturbação na 

polarização da água: �><+>
� = 0,1 ± 0,7 %, �<çú�<��>

� = −1,0 ± 0,4 %, �+�y��<�y+:�
� =

−0,3 ± 0,3 % na frequência de 915 MHz e �><+>
� = −0,9 ± 0,8 %, �<çú�<��>

� = −1,5 ±

1,2 %, �+�y��<çã:
� = −0,2 ± 0,6 % a 2450 MHz (temperaturas entre 0 °C e 90 °C). Os 

resultados das contribuições individuais e as interações entre componentes nas 

frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C  e 90 °C são 

apresentadas na Tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1 – Contribuição individual dos componentes sobre as propriedades dielétricas da SSACV 
nas temperaturas de 0 °C e 90 °C 

Componentes 
Contribuição individual (%) 

915 MHz     
0 °C 

2450 MHz  
0 °C 

915 MHz  
90 °C 

2450 MHz  
90 °C 

�á��<
�  103,1 % 106,5 % 100,1 % 101,4 % 

�><+>
�  –1,0 % –3,0 % 0,9 % –0,3 % 

�<çú�<��>
�  –1,9 % –4,6 % –0,7 % –0,8 % 

�+�y��<çã:
�  –0,2 % 1,2 % –0,4 % –0,2 % 
�á��<

��  47,2 % 84,1 % 5,4 % 21,9 % 
�><+>

��  55,3 % 15,7 % 108,9 % 88,5 % 
�<çú�<��>

��  9,3 % 8,8 % 0,2 % 1,2 % 
�+�y��<çã:

��  –11,8 % –8,6 % –14,5 % –11,6 % 
Fonte: O próprio autor 

 

Os resultados para o fator de perda estão apresentados nas Figuras 5.22 e 

5.23. Na frequência de 915 MHz, a contribuição da condutividade iônica é evidente; 

contudo, na frequência de 2450 MHz pode-se notar um equilíbrio interessante entre 

a contribuição por dipolos e a contribuição iônica dependendo da temperatura.  
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Figura 5.22 – Contribuição dos componentes da solução simulada de água de coco verde sobre fator 
de perda na frequência de 915 MHz em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.23 – Contribuição dos componentes da solução simulada de água de coco verde sobre o 
fator de perda na frequência de 2450 MHz em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Nas Figuras 5.22 e 5.23 observa-se que existe uma interação negativa entre os 

componentes presentes na solução simulada da água de coco verde sobre o fator 

de perda. Os açúcares apresentaram uma baixa contribuição sobre o fator de perda, 

enquanto os sais mostraram uma alta contribuição, a qual aumentou com a 

temperatura.   
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Como reportado por Yaghmaee e Durance (2001) para soluções de sacarose, 

os açúcares promoveram um leve incremento no fator de perda da água de coco 

verde simulada (entre 0,2 e 9,3 % na frequência de 915 MHz). Entretanto, esta 

análise mostrou que houve uma importante interação entre os componentes da água 

de coco verde que reduz o fator de perda dielétrica da mistura, com interação 

�′′+�y��<çã: entre –9,1 e –14,5 % a 915 MHz e entre –3,6 e –11,6 % a 2450 MHz. 

 

5.4 ÁGUA DE COCO VERDE 

 

A água de coco verde (ACV) natural utilizada para a medição de propriedades 

dielétricas apresentou os seguintes valores nas suas propriedades físico-químicas: 

pH 4,80 ± 0,05, sólidos solúveis 5,2 ± 0,2 °Brix, acidez titulável 0,057 ± 0,001 % 

acido málico, solidos totais 6,1 ± 0,2 g/100g, cinzas 3,9 ± 0,2 g/kg e turbidez 19,6 ± 

0,9 % em relação à água destilada. Estes resultados estão de acordo com os 

publicados por Matsui et al. (2008), Murasaki-Aliberti et al. (2009) e Tavares et. al. 

(1998) para água de coco verde com 7 meses de desenvolvimento. 

Como pode ser observado na Figura 5.24, a permissividade elétrica relativa da 

água de coco verde diminuiu tanto com o aumento da temperatura quanto da 

frequência. Este comportamento pode estar associado com a presença de água, 

constituinte predominante, pois com o aumento da temperatura ε’ decresce para as 

moléculas livres da água (KAATZE, 1989). Estes resultados estão de acordo com o 

reportado por Wang et al. (2003) para proteínas de soro liquidas e em gel, Tulasidas 

et al. (1995) para uvas com alta umidade (80 % e 60 %), Zhu et al. (2012) para 

sucos de frutas e Peng et al. (2013) para tomates. 

Ao comparar a permissividade elétrica relativa da ACV natural (Figura 5.24) 

com a medida da SSACV (Figura 5.4), se observa um comportamento similar, sendo 

que os valores apresentados pela SSACV foram ligeiramente superiores no intervalo 

de temperatura estudado.  
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Figura 5.24 – Permissividade elétrica relativa da água de coco verde em frequências de 500 MHz até 
3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Como pode ser observado na Figura 5.25, o incremento da temperatura de 0 a 

90 °C aumentou o fator de perda da ACV em frequências entre 500 MHz e 1000 

MHz, fenômeno associado com a condutividade iônica (NELSON; BARTLEY, 2002; 

WANG et al., 2005). Entretanto, em frequências superiores a 2000 MHz, uma 

diminuição do ε”, associado com a dispersão de água livre e a mais baixa rotação 

dos dipolos foram verificadas (WANG et al., 2003). 

 

Figura 5.25 – Fator de perda da água de coco verde em frequências de 500 MHz até 3000 MHz e 
temperaturas de 0 °C  até 90 °C 

 

Fonte: O próprio autor 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0 1000 2000 3000

εε εε'

f (MHz)

0 °C
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C

0

10

20

30

40

50

60

0 1000 2000 3000

εε εε'
'

f (MHz)

0 °C

10 °C

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C



121 

A tendência apresentada pelo fator de perda para a SSACV (Figura 5.5) e a 

ACV natural foram similares, porém os valores apresentados pela ACV natural foram 

superiores aos da SSACV, principalmente nas temperaturas mais altas, em média 

18 % na frequência de 915 MHz e 10 % em 2450 MHz. Estes resultados podem 

também ser observados nas Figuras 5.20 e 5.21. 

Ajuste linear realizado aos valores correspondentes a permissividade elétrica 

relativa da água de coco natural às frequências de 915 MHz e 2450 MHz, em 

temperaturas superiores a 70 °C os valores desta propriedade são similares, 

indicando que a agitação térmica das moléculas da água pode estar interferindo na 

polarização. 

 

Figura 5.26 Permissividade elétrica relativa da água de coco verde nas frequências de 915 MHz e 
2450 MHz e temperaturas entre 0 °C  e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Ajustes aplicados ao fator de perda da água de coco verde indicam que 

ε��aumentou com a temperatura para a frequência de 915 MHz, enquanto que a 

2450 MHz decresceu com a temperatura entre 0 °C e 60 °C, seguido de ligeiro 

aumento na faixa de temperaturas de 60 °C até 90 °C (Figura 5.27). 
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Figura 5.27 – Fator de perda da água de coco verde nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e 
temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A profundidade de penetração das micro-ondas na água de coco verde em 

função da temperatura nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz é apresentada na 

Figura 5.28, indicando que essa propriedade tanto na ACV quanto na SSACV 

(Figura 5.8) foi maior na frequência de 915 MHz em todo o intervalo de temperatura 

estudado. Além disso, a profundidade de penetração diminuiu com o aumento da 

temperatura entre 0 °C e 90 °C na frequência de 915 MHz, enquanto em 2450 MHz, 

apresentou um aumento entre 0 °C e 50 °C e então diminuiu. Estes resultados estão 

de acordo com os calculados para a solução simulada da água de coco verde em 

temperaturas de 0 °C até 90 °C (Seção 5.2); tomates (PENG et al., 2013) e sucos de 

frutas (ZHU et al., 2012).  
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Figura 5.28 – Profundidade de penetração das micro-ondas na água de coco verde nas frequências 
de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas entre 0 °C e 90 °C 

 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Os valores das propriedades dielétricas medidas para a água de coco verde 

natural foram muito próximos aos apresentados pela solução simulada, o qual 

validou o uso de soluções simuladas neste caso. O fator de perda apresentou 

maiores valores para a água de coco verde, o qual pode estar relacionado com a 

sua maior condutividade elétrica quando comparada com a solução simulada (Figura 

5.29 na seção 5.5). 

 

5.4.1 Condutividade elétrica e o fator de perda da água de coco verde 

 

Os valores medidos de condutividade elétrica para a água de coco verde 

natural e solução simulada de água de coco verde são apresentados na Figura 5.29. 

Como ilustrado nesta figura, tanto a condutividade elétrica da água de coco verde 

simulada quanto a do natural aumentaram linearmente com o incremento da 

temperatura na faixa de 0 até 90 °C. 
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Figura 5.29 – Condutividade elétrica da água de coco verde natural e simulada em temperaturas de   
0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O efeito da condutividade elétrica sobre o fator de perda, calculado de acordo 

com a equação (4.3) é apresentado nas temperaturas extremas de 0 °C e 90 °C na 

Figura 5.30. Os pontos azuis e vermelhos representam o fator de perda da água de 

coco verde, medido nas temperaturas de 0 °C e 90 °C. As linhas representam os 

valores calculados a partir da condutividade elétrica do produto.  

 

Figura 5.30 – Contribuição da condutividade elétrica (ε�
��) e perda por dipolos (ε�

��) sobre o fator de 
perda da água de coco verde em temperaturas de 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Estes resultados evidenciam que o efeito da condutividade elétrica sobre o 

fator de perda da água de coco verde foi significativo na faixa de frequência 

estudada em todas as temperaturas avaliadas. Contudo nas temperaturas mais 

altas, a contribuição do mecanismo de condução iônica incrementa (Figuras 5.22 e 

5.23), devido ao aumento da condutividade elétrica da água de coco verde com o 

incremento da temperatura, como apresentado na Figura 5.29. 

O efeito da condutividade elétrica sobre o fator de perda é também 

influenciado pela frequência de oscilação do campo elétrico. Na medida em que a 

frequência aumentou de 500 MHz até 3000 MHz, a contribuição do mecanismo 

iônico diminuiu. Contudo, de acordo com a Figura 5.30, a condutividade elétrica 

exerce maior influência sobre o fator de perda em frequências inferiores a 1000 

MHz. Wang et al. (2003) afirmam que a condutividade iónica apresenta maior 

influência em frequências inferiores a 200 MHz. Esta influência da condutividade 

sobre o fator de perda em baixas frequências foi também observada para suco de 

maçã em frequências entre 10 MHz e 1000 MHz (Guo et al., 2011) e suco de laranja 

em frequências na faixa de 20 MHz até 4500 MHz (Zhu et al., 2012). 

A contribuição do componente iônico sobre o fator de perda é maior em baixas 

frequências e altas temperaturas, enquanto a da rotação dos dipolos apresenta um 

comportamento inverso (Figuras 5.22 e 5.23). Estes resultados foram verificados nas 

frequências comerciais calculando a contribuição dos dois componentes com as 

equações (4.4) e (4.5) representados nas Figuras 5.31 e 5.32. 
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Figura 5.31 – Contribuição dos componentes iônico (ε�
��) e dipolar (ε�

��) sobre o fator de perda da água 
de coco verde em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 915 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.32 – Contribuição dos componentes iônico (ε�
��) e dipolar (ε�

��) sobre o fator de perda da água 
de coco verde em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 2450 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.4.2 Análise de permissividade para a água de coco verde 

 

A Figura 5.33 apresenta o gráfico Cole-Cole da permissividade complexa para 

a água de coco verde natural em frequências de 500 MHz até 3000 MHz e 

temperaturas entre 0 °C e 90 °C. Como ilustrado nesta figura, a faixa de frequência 

do presente estudo não permite uma caracterização eletroquímica deste sistema. 

Contudo, foi possível identificar nas temperaturas de 0 °C até 30 °C que estas 
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curvas têm forma de V, em que a seção da esquerda corresponde ao semicírculo de 

relaxação e a da direita ao processo de difusão (MACDONALD; JOHNSON, 2005).  

O ponto de mínimo do V corresponde à transição entre o mecanismo dielétrico 

dominante em função da frequência: de condução iônica a relaxação dos dipolos da 

água.  Para temperaturas superiores a 50 °C não foi evidenciado o ponto de mínimo 

e o mecanismo dominante é a condução iônica. 

 

Figura 5.33 – Grafico Cole-Cole da permissividade complexa da água de coco verde natural em 
frequências entre 500 e 3000 MHz e temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Considerando o domínio da permissividade complexa da ACV natural para 

temperaturas entre 0 °C e 90 °C nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz, como 

apresentado na Figura 5.33, foi possível calcular a profundidade de penetração 

usando a equação (3.26) e obter as duas superfícies apresentadas na Figura 5.34 

que indicam melhor como a profundidade de penetração está ligada às propriedades 

dielétricas nestas frequências. Quanto maior o fator de perda (ε��), menor a 

profundidade de penetração (��), associada à geração de calor nas camadas 

superficiais enquanto o aumento da permissividade elétrica relativa teve um efeito 

positivo.  
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Figura 5.34 – Superficie da profundidade de penetração teórica nas frequências de 915 MHz e 2450 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C para a água de coco verde natural 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.4.3 Correlações obtidas 

 

Para facilitar a aplicação dos resultados obtidos neste trabalho, correlações 

polinomiais foram ajustadas para modelar a dependência da temperatura (0) sobre 

as propriedades dielétricas (ε� e ε��), profundidade de penetração (��) e 

condutividade elétrica (
) das amostras testadas nas frequências comerciais de 915 

MHz e 2450 MHz. Os ajustes foram realizados com o software Excel 2013 

(Microsoft, EUA), o menor número de coeficientes polinomiais foram usados para 

fornecer um bom ajuste. Todas as correlações obtidas são válidas para 0 °C ≤ 0 ≤ 

90 °C. Os coeficientes polinomiais I+ 	(L �	1, 2, 3) e os coeficientes de determinação 

R2 são apresentados na Tabela 5.2. Correlações polinomiais para a temperatura 

foram calculadas como: 

		f0g � 	� I+0+
�

+��
 

As unidades usadas foram as definidas na Tabela 5.2 para cada uma das 

variáveis. 
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Tabela 5.2 – Correlações polinomiais ajustadas para temperaturas entre 0 °C e 90 °C de 
permissividade elétrica relativa (ε′), fator de perda (ε′′), condutividade elétrica (σ) e profundidade de 

penetração (��) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz para ACV, SSACV, açúcares da ACV, sais 
da ACV e água destilada 

Função Frequência Produto a3 a2 a1 a0 R2 

ε' x 0 915 MHz Natural – 6,73E–04 –3,15E–01 8,36E+01 1,00 

Simulada – 6,22E–04 –3,18E–01 8,46E+01 1,00 

Sais – 8,18E–04 –3,47E–01 8,63E+01 1,00 

Açúcares – 7,23E–04 –3,44E–01 8,57E+01 1,00 

Água – 9,54E–04 –3,74E–01 8,71E+01 1,00 

2450 MHz Natural 1,81E–05 –2,78E–03 –9,64E–02 7,83E+01 1,00 

Simulada 1,73E–05 –2,63E–03 –1,15E–01 7,94E+01 1,00 

Sais 1,38E–05 –1,84E–03 –1,81E-01 8,21E+01 1,00 

Açúcares 2,06E–05 –3,05E–03 –1,15E-01 8,08E+01 1,00 

Água 6,22E–06 –4,56E–04 –2,64E–01 8,41E+01 0,999 

ε" x 0 915 MHz Natural –1,61E–05 3,81E–03 –2,18E–02 1,64E+01 0,999 

Simulada –2,02E–05 3,98E–03 –7,50E–02 1,48E+01 0,999 

Sais –1,70E–05 3,59E–03 –2,93E–02 1,51E+01 1,00 

Açúcares –1,45E–05 3,12E–03 –2,40E–01 8,30E+00 0,999 

Água –8,60E–06 2,07E–03 –1,80E–01 7,01E+00 1,00 

2450 MHz Natural –2,73E–05 6,29E–03 –4,23E–01 2,24E+01 0,997 

Simulada –2,61E–05 6,02E–03 –4,40E–01 2,22E+01 0,999 

Sais –3,26E–05 7,01E–03 –4,61E–01 2,21E+01 0,996 

Açúcares –3,04E–05 6,80E–03 –5,63E–01 2,05E+01 0,999 

Água –2,44E–05 5,69E–03 –4,93E–01 1,87E+01 1,00 


x 0 0 MHz Natural – – 1,33E-01 3,33E+00 0,998 

Simulada – – 1,04E-01 2,58E+00 0,999 

�� x 0 915 MHz Natural 3,17E–05 –4,11E–03 –7,21E–02 2,94E+01 0,997 

Simulada 4,65E–05 –6,69E–03 4,55E–02 3,27E+01 0,997 

2450 MHz Natural – –1,54E–03 1,57E–01 7,89E+00 0,984 

Simulada – –1,61E–03 1,92E–01 7,83E+00 0,997 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5 SUCOS DE FRUTAS CÍTRICAS 

 

5.5.1 Suco de laranja 

 

Na Tabela 5.3 estão apresentados os valores da caracterização físico-química 

do suco de laranja das variedades Pera, Lima e Baía. 
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Tabela 5.3 – Propriedades físico químicas do suco de laranja, de acordo com a variedade 

Fonte: O próprio autor 

 

5.5.1.1 Variedade Pera 

 

Como apresentado na Figura 5.35, a permissividade elétrica relativa do suco 

de laranja da variedade Pera diminuiu com o aumento da temperatura e da 

frequência, similar aos resultados apresentados pela ACV natural (Figura 5.26) e 

demais soluções testadas, pois a água é a responsável pelo comportamento da 

permissividade elétrica relativa, contudo os valores apresentados pelo suco de 

laranja Pera foram inferiores aos da ACV natural e também da água destilada 

(Figura 5.9), o qual pode estar associado ao maior conteúdo de sólidos solúveis 

(Tabelas 5.2 e 5.4). 

 

Figura 5.35 – Permissividade relativa de suco de laranja variedade Pera em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 O fator de perda foi favorecido pela temperatura em baixas frequências, mas 

em frequências superiores a 2000 MHz, o aumento da temperatura diminuiu o fator 

de perda (Figura 5.36). Este comportamento dependente da frequência nas 
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(g/100g) Ratio 

Pera 3,82±0,07 0,73±0,01 12,2±0,2 13,8±0,1 3,0±0,2 16,7±0,2 

Lima 5,85±0,06 0,07±0,01 12,3±0,1 13,8±0,0 0,8±0,1 175±30 

Baía 3,97±0,10 0,61±0,01 11,7±0,1 13,2±0,1 0,9±0,0 19,1±0,2 
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diferentes temperaturas e é associado aos mecanismos de condução iônica e 

relaxação dos dipolos da molécula de água como discutido para o estudo da água 

de coco verde (ZHU et al., 2014).  

 

Figura 5.36 – Fator de perda de suco de laranja variedade Pera em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A tendência do fator de perda do suco de laranja variedade Pera foi similar ao 

da ACV natural (Figura 5.25). Em baixas frequências, os valores de ε�� foram 

consideravelmente superiores para a ACV natural em comparação com o suco de 

laranja, na frequência de 915 MHz os valores do fator de perda da ACV natural 

foram em média 25 % superiores ao suco de laranja, contudo em frequências 

próximas a 3000 MHz os valores para os dois produtos foram similares. Estes 

resultados estão associados ao mecanismo de perda dominante: condução iônica ou 

rotação dos dipolos. 

A profundidade de penetração das micro-ondas no suco de laranja da 

variedade Pera calculada para as frequências de 915 MHz e 2450 MHz é 

apresentada na Figura 5.37. Os resultados da profundidade de penetração para o 

suco de laranja foram similares aos apresentados pela ACV natural (Figura 5.28). 

Ajustes polinomiais de segundo e terceiro grau foram realizados. 
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Figura 5.37 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de laranja variedade Pera nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Os resultados medidos das propriedades dielétricas de suco de laranja estão 

de acordo com os obtidos para este produto em temperaturas de 15 °C até 95 °C 

(ZHU et al., 2012) e laranja variedade Navel (Citrus sinensis L. Osbeck) em 

temperaturas de 20 °C até 60 °C (WANG et al., 2005). 

Os valores medidos da condutividade elétrica para o suco de laranja (Figura 

5.47) validam os resultados do fator de perda em baixas frequências, o qual foi 

favorecido pelo aumento da temperatura em função do aumento da condução iônica, 

mecanismo de perda dominante em baixas frequências de micro-ondas (HEBBAR; 

RASTOGI, 2012; RYYNÄNEN, 1995). 

O efeito da condutividade elétrica sobre o fator de perda, calculado de acordo 

com a equação (4.3) é apresentado nas temperaturas extremas de 0 °C e 90 °C na 

Figura 5.38. Os resultados de condutividade são apresentados na seção 5.5.1.4. 
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Figura 5.38 – Contribuição da condutividade elétrica (ε�
��) e perda por dipolos (ε�

��) sobre o fator de 
perda do suco de laranja variedade Pera em temperaturas de 0 °C e 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.1.2 Variedade Lima 

 

A permissividade elétrica relativa para o suco de laranja da variedade Lima 

(Figura 5.39) mostrou um comportamento similar ao apresentado pela variedade 

Pera (Figura 5.35).  

 

Figura 5.39 – Permissividade relativa de suco de laranja variedade Lima em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Os valores medidos para o fator de perda da variedade Lima foram inferiores 

aos apresentados pela variedade Pera na região de menor frequência do gráfico 

(Figura 5.36), estes resultados estão associados a uma menor condutividade elétrica 

apresentada por esta variedade. A profundidade de penetração das micro-ondas 

neste produto é apresentada na Figura 5.41. 

 

Figura 5.40 – Fator de perda de suco de laranja variedade Lima em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.41 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de laranja variedade Lima nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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5.5.1.3 Variedade Baía 

 

Os resultados da permissividade elétrica relativa e do fator de perda para suco 

de laranja da variedade Baía são apresentados nas Figuras 5.42 e 5.43. A 

profundidade de penetração é apresentada na Figura 5.44. 

 

Figura 5.42 – Permissividade relativa de suco de laranja variedade Baía em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

  

Figura 5.43 – Fator de perda de suco de laranja variedade Baía em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.44 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de laranja variedade Baía nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.1.4 Comparação entre variedades de laranja 

 

Como pode ser observado na Figura 5.45, a permissividade relativa das 

diferentes variedades de laranja apresentou comportamento similar, determinado 

pelos mecanismos de resposta da água pura ao aumento da temperatura e da 

frequência. 

 

Figura 5.45 – Permissividade elétrica relativa de suco de laranja das variedades Pera, Lima e Baía 
nas frequências de 915 MHze 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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As semelhanças entre a permissividade elétrica relativa do suco das três 

variedades de laranja pode estar associado ao conteúdo de sólidos solúveis e 

sólidos totais muito próximos, a máxima diferença entre variedades foi de 4 % em 

ambos os casos, como apresentado na Tabela 5.3. 

Os resultados do fator de perda do suco das três variedades de laranjas nas 

frequências de 915 MHz e 2450 MHz são apresentados na Figura 5.46. Nesta figura 

pode ser identificado o mecanismo dominante em cada frequência de acordo com as 

tendências das curvas. A influência da condutividade elétrica sobre o fator de perda 

do suco das três variedades de laranja pode ser observada na Figura 5.46, sendo a 

variedade Baía foi a que apresentou os maiores valores de ε′′, o qual pode ser 

associado a sua maior condutividade elétrica em relação com as outras duas 

variedades (Figura 5.47). 

 

Figura 5.46 – Fator de perda de suco de laranja das variedades Pera, Lima e Baía nas frequências de 
915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.47 – Condutividade elétrica de suco de laranja das variedades Pera, Lima e Baía nas 
temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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MHz e 2450 MHz calculando com as equações (4.4) e (4.5) a contribuição iônica e 

dipolar sobre o fator de perda do suco de laranja Pera (Figuras 5.48 e 5.49). 

 

Figura 5.48 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de 
laranja das variedade Pera, Lima e Baía em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 915 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.49 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de 
laranja das variedade Pera, Lima e Baía em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 2450 

MHz 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Tanto na frequência de 915 MHz (Figura 5.48) quanto na de 2450 MHz (Figura 
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Tabela 5.4 – Correlações polinomiais ajustadas para temperaturas entre 0 °C e 90 °C de 
permissividade elétrica relativa (ε′), fator de perda (ε′′), condutividade elétrica (σ) e profundidade de 

penetração (��) nas frequências de 915 e 2450 MHz para suco de laranja das variedades Pera, Lima 
e Baía 

Função Frequência Variedade a3 a2 a1 a0 R2 

ε' x 0 915 MHz Pera – – –2,29E–01 8,07E+01 0,995 

Lima – – –2,35E–01 8,10E+01 0,990 

Baía – – –2,31E–01 8,11E+01 0,983 

2450 MHz Pera – – –1,80E–01 7,57E+01 0,992 

Lima – – –1,83E–01 7,61E+01 0,993 

Baía – – –1,82E–01 7,61E+01 0,993 

ε" x 0 915 MHz Pera – 1,48E–03 –4,81E–02 1,45E+01 0,990 

Lima – 1,74E–03 –1,02E–01 1,43E+01 0,970 

Baía – 1,57E–03 –3,22E–02 1,53E+01 0,991 

2450 MHz Pera – 2,37E–03 –3,24E–01 2,23E+01 0,986 

Lima – 2,64E–03 –3,71E–01 2,30E+01 0,988 

Baía – 2,35E–03 –3,14E–01 2,26E+01 0,986 


 x 0 0 MHz Pera – – 8,40E–02 1,63E+00 0,998 

  Lima – – 7,11E–02 1,38E+00 0,998 

Baía – – 1,00E–01 1,87E+00 0,999 

�� x 0 915 MHz Pera 4,72E–05 –8,04E–03 2,00E–01 3,17E+01 0,998 

  Lima 7,28E–05 –1,30E–02 4,74E–01 3,16E+01 0,996 

Baía 4,47E–05 –7,31E–02 1,48E–01 3,01E+01 0,999 

2450 MHz Pera – –1,36E–03 1,83E–01 7,23E+00 0,998 

  Lima – –1,41E–03 2,11E–01 7,02E+00 0,996 

Baía – –1,23E–03 1,66E–01 7,23E+00 0,999 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.2 Misturas de sucos de laranja das variedades Pera e Lima 

 

A caracterização físico-química das amostras das misturas de sucos é 

apresentada na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 – Propriedades físico químicas das misturas de suco de laranja 
 

 

 

 

 

Misturas de 
variedades 
(mL/100mL) 

pH 
Acidez titulável 
(% ácido cítrico) 

Sólidos 
solúveis 
(°Brix) 

Ratio 

Pera 0-Lima 100 5,85±0,06 0,07±0,01 12,3±0,1 175±12 

Pera 25-Lima 75 4,67±0,01 0,22±0,01 12,3±0,1 55,5±2,8 

Pera 50-Lima 50 4,26±0,01 0,39±0,01 12,2±0,1 31,5±0,2 

Pera 75-Lima 25 4,00±0,01 0,56±0,01 12,2±0,1 21,7±0,3 

Pera 100-Lima 0 3,82±0,07 0,73±0,01 12,2±0,2 16,7±0,5 
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A permissividade elétrica relativa medida para as misturas de sucos de laranja 

das variedades Pera e Lima nas proporções estabelecidas em função da 

temperatura nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz são apresentadas nas Figuras 

5.50 e 5.51. Os resultados são expressos como proporção de laranja Pera 

(mL/100mL). 

O fator de perda para as misturas de suco de laranja das variedades Pera e 

Lima nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz são apresentados nas Figuras 5.52 e 

5.53. Como apresentado nestas figuras, a variação do fator de perda com a 

proporção das misturas foi mais evidentes na frequência de 915 MHz, associada aos 

diferentes valores registrados pela condutividade elétrica das diferentes amostras 

(Figura 5.54). 

 

Figura 5.50 – Permissividade elétrica relativa de suco de laranja das variedades Pera e Lima na 
frequência de 915 MHz em temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.51 – Permissividade elétrica relativa de suco de laranja das variedades Pera e Lima na 
frequência de 2450 MHz em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 

Figura 5.52 – Fator de perda de suco de laranja das variedades Pera e Lima na frequência de 915 
MHz em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.53 – Fator de perda de suco de laranja das variedades Pera e Lima na frequência de 2450 
MHz em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.54 – Condutividade elétrica das misturas de sucos de laranja das variedades Pera e Lima em 
temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Mediante esta comparação foi possível avaliar a confiabilidade da realização de 

cálculos de propriedades dielétricas para este produto e igualmente verificar se os 

resultados das medições foram coerentes. Na Tabela 5.6 são apresentadas as 

propriedades dielétricas medidas e calculadas nas frequências de 915 MHz e 2450 

MHz para as misturas de sucos de laranja das variedades Pera e Lima. 

 

Tabela 5.6 – Comparação propriedades dielétricas medidas e calculadas para as misturas de suco de 
laranja das variedades Pera e Lima 

  Frequência (MHz) 
915 2450 

T 
(°C) 

ε' ε'’ ε' ε'' 
Calculado Medido Calculado Medido Calculado Medido Calculado Medido 

75
%

Li
m

a2
5%

P
er

a 

0 80,91 81,50 14,32 14,60 76,01 73,69 22,82 23,00 
10 78,58 78,85 13,60 13,35 74,18 73,42 19,48 18,82 
20 76,24 76,26 13,23 12,90 72,35 72,43 16,66 15,93 
30 73,91 74,04 13,18 13,02 70,53 71,14 14,36 13,99 
40 71,58 71,54 13,47 13,60 68,70 69,30 12,56 12,48 
50 69,25 69,15 14,10 14,70 66,88 67,28 11,29 11,63 
60 66,92 66,99 15,06 15,71 65,05 65,42 10,53 11,12 
70 64,58 64,93 16,36 16,94 63,23 63,54 10,28 10,83 
80 62,25 62,78 18,00 18,43 61,40 61,56 10,55 10,76 
90 59,92 60,73 19,97 19,98 59,58 59,61 11,33 10,88 

50
%

Li
m

a5
0%

P
er

a 

0 80,83 81,38 14,38 14,68 75,90 73,74 22,66 22,70 

10 78,51 78,76 13,79 13,56 74,08 73,34 19,43 18,78 

20 76,19 76,44 13,53 13,24 72,27 72,56 16,71 16,06 

30 73,87 74,29 13,58 13,47 70,45 71,29 14,48 14,18 

40 71,56 71,86 13,96 14,13 68,63 69,51 12,76 12,76 

50 69,24 69,38 14,66 15,04 66,81 67,44 11,54 11,79 

60 66,92 67,25 15,69 16,03 65,00 65,62 10,82 11,24 

70 64,61 65,06 17,03 17,51 63,18 63,64 10,60 11,10 

80 62,29 62,62 18,70 18,79 61,36 61,33 10,89 10,98 

90 59,97 60,63 20,69 20,27 59,54 59,54 11,67 11,15 

25
%

Li
m

a7
5%

P
er

a 

0 80,74 80,89 14,44 14,77 75,80 73,26 22,49 22,57 
10 78,44 78,51 13,98 13,73 73,99 73,04 19,38 18,86 
20 76,14 75,71 13,83 13,37 72,18 71,99 16,75 16,04 
30 73,84 73,72 13,99 13,67 70,37 70,69 14,61 14,18 
40 71,53 71,42 14,45 14,41 68,56 69,02 12,96 12,81 
50 69,23 69,21 15,23 15,49 66,75 67,26 11,79 11,97 
60 66,93 67,05 16,31 16,48 64,94 65,38 11,12 11,49 
70 64,63 64,83 17,70 18,09 63,13 63,37 10,93 11,30 
80 62,33 62,53 19,41 19,82 61,32 61,33 11,23 11,38 
90 60,02 60,55 21,42 21,54 59,51 59,34 12,02 11,55 

Fonte: O próprio autor 
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De acordo com os resultados de propriedades dielétricas medidas e calculadas 

para as misturas de suco de laranja das variedades Pera e Lima, foi evidenciada 

uma variação linear em função da proporção de sucos puros tanto para a 

permissividade elétrica relativa quanto para o fator de perda.  

Ao serem comparados os valores medidos e calculados para as PD nas 

frequências comerciais, os resultados foram muito próximos, apresentaram uma 

variação media de 2,0 % o qual é satisfatório devido a que o erro do equipamento 

que é também de 2,0 %. A maior discrepância entre os valores medidos e calculados 

tanto para a permissividade elétrica relativa quanto para o fator de perda foi 

apresentada na temperatura de 0 °C, o qual foi devido ao ajuste realizado às curvas 

das PD dos sucos puros. 

Portanto, as PD de misturas destes sucos, usualmente processadas na 

indústria, podem ser calculadas a partir das PD dos sucos puros por combinação 

linear, sem necessidade de novas medidas. Não foram identificados efeitos de 

mistura como, por exemplo, os observados por Smith et al., (1998) para misturas de 

água e etanol. 

 

5.5.3 Suco de limão 

 

A caracterização físico-química do suco de limão das variedades Siciliano e 

Tahiti é apresentada na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Propriedades físico químicas do suco limão 

 

5.5.3.1 Variedade Siciliano 

 

Os resultados das medições das propriedades dielétricas de suco de limão 

variedade Siciliano são apresentados nas Figuras 5.55, 5.56 e 5.57. A 

permissividade elétrica relativa do suco de limão diminuiu tanto com o incremento da 

Variedade pH Acidez titulável 
(% ácido cítrico) 

Sólidos 
solúveis 
(°Brix) 

Sólidos totais 
(g/100g) 

Cinzas 
(g/100g) Ratio 

Siciliano 2,3±0,0 5,6±0,0 7,0±0,0 8,8±0,1 1,5±0,1 1,3±0,0 

Tahiti 2,3±0,1 5,6±0,2 7,7±0,1 9,2±0,0 1,0±0,1 1,4±0,0 
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temperatura quanto da frequência, enquanto o comportamento do fator de perda 

com a temperatura dependeu da frequência. A profundidade de penetração mostrou 

tendências inversas nas duas frequências comerciais, associadas ao 

comportamento apresentado pelo fator de perda. 

  

Figura 5.55 – Permissividade elétrica relativa de suco de limão variedade Siciliano em frequências de 
500 MHz até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.56 – Fator de perda de suco de limão variedade Siciliano em frequências de 500 MHz até 
3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.57 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de limão variedade Siciliano nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.3.2 Variedade Tahiti 

 

Nas Figuras 5.58 e 5.59 são apresentados os resultados da permissividade 

elétrica relativa e do fator de perda para o limão variedade Tahiti. Como apresentado 

nestas figuras, estas duas propriedades mostraram um comportamento dependente 

da temperatura e da frequência. Resultados similares de permissividade elétrica 

relativa foram apresentados pelas duas variedades de limão nas frequências de 915 

MHz e 2450 MHz (Figura 5.61), porém os valores apresentados pelo fator de perda 

do limão variedade Siciliano nas duas frequências comerciais foram maiores (Figura 

5.62), associado aos seus maiores valores de condutividade elétrica (Figura 5.63 na 

seção 5.5.3.3). 
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Figura 5.58 – Permissividade relativa de suco de limão variedade Tahiti em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.59 – Fator de perda de suco de limão variedade Tahiti em frequências de 500 MHz até 3000 
MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A profundidade de penetração das micro-ondas no suco de limão variedade 

Tahiti, calculada para as frequências comerciais de 915 MHz e 2450 MHz é 

apresentada na Figura 5.60. Ajustes polinomiais de segundo e terceiro grau foram 

realizados. 
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Figura 5.60 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de limão variedade Tahiti nas 
frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.3.3 Comparação entre variedades de limão 

 

A comparação dos valores medidos para a permissividade elétrica relativa e o 

fator de perda de suco de limão das variedades Siciliano e Tahiti nas frequências de 

915 MHz e 2450 MHz em temperaturas entre 0 °C e 90 °C são apresentados nas 

Figuras 5.61 e 5.62. 

Os valores de permissividade elétrica relativa do suco das duas variedades de 

limão foram muito próximos em ambas as frequências de 915 MHz e 2450 MHz, 

como apresentado na Figura 5.61. Esta semelhança nos resultados pode estar 

associada ao conteúdo de sólidos solúveis e sólidos totais similares do limão das 

variedades Siciliano e Tahiti, apresentados na Tabela 5.7. 
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Figura 5.61 – Permissividade elétrica relativa de suco de limão das variedades Siciliano (S) e Tahiti 
(T) nas frequências de 915 e 2450 MHz e temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.62 – Fator de perda de suco de limão das variedades Siciliano (S) e Tahiti (T) nas 
frequências de 915 e 2450 MHz e temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A diferença entre os valores medidos para o fator de perda do suco das duas 

variedades de limão está relacionada às diferenças na condutividade elétrica das 

duas amostras (Figura 5.63). O limão variedade Siciliano apresentou maiores 

valores de fator de perda nas duas frequências avaliadas, como consequência dos 
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Figura 5.63 – Condutividade elétrica do suco de limão das variedades Siciliano e Tahiti em 
temperaturas de 0 até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O efeito da condutividade elétrica sobre o fator de perda foi mais alto em baixas 

frequências e altas temperaturas, estes resultados foram verificados calculando com 

as equações (4.4) e (4.5), a contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o 

fator de perda do suco das duas variedades de limão e apresentado nas Figuras 

5.64 e 5.65. 

 

Figura 5.64 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de limão 
das variedades Siciliano (S) e Tahiti (T) em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 915 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.65 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de limão 
das variedades Siciliano (S) e Tahiti (T) em temperaturas de 0 °C e 90 °C na frequência de 2450 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 

 

As equações ajustadas para a permissividade elétrica relativa, fator de perda, 

profundidade de penetração e condutividade elétrica para o suco das duas 

variedades de limão são apresentadas na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Correlações polinomiais ajustadas para temperaturas entre 0 e 90 °C de permissividade 
elétrica relativa (ε'), fator de perda (ε'’), condutividade elétrica (
) e profundidade de penetração(��) 

nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz suco de limão das variedades Siciliano e Tahiti 
Função Frequência Variedade a3 a2 a1 a0 R2 

ε' x 0 915 MHz Siciliano – – –2,39E–01 8,11E+01 0,998 

Tahiti – – –2,41E–01 8,07E+01 0,999 

2450 MHz Siciliano – – –1,94E–01 7,68E+01 0,996 

Tahiti – – –1,97E–01 7,65E+01 0,995 

ε" x 0 915 MHz Siciliano – 1,25E–03   2,25E–02 1,45E+01 0,997 

Tahiti – 1,07E–03   5,82E–03 1,35E+01 0,994 

2450 MHz Siciliano – 2,03E–03 –2,58E–01 2,03E+01 0,975 

Tahiti – 2,06E–03 –2,76E–01 2,00E+01 0,980 


 x 0 0 MHz Siciliano – – 1,04E–01 2,29E+00 0,999 

  Tahiti – – 8,78E–02 2,05E+00 0,999 

 �� x 0 915 MHz Siciliano 4,72E–05 –8,04E–03 2,00E–01 3,17E+01 0,998 

  Tahiti 3,80E–05 –5,79E–03 3,92E–02 3,41E+01 0,999 

2450 MHz Siciliano – –1,36E–03 1,83E–01 7,23E+00 0,998 

  Tahiti – –1,41E–03 1,80E–01 8,29E+00 0,996 
Fonte: O próprio autor 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 20 40 60 80 100

C
o

n
tr

ib
u

iç
ão

 C
''

T (°C)

Cd S
Cd T
Ci S
Ci T

C''d S
C''d T
C''σ S
C''σ T



153 

5.5.4 Suco de tangerina 

 

A caracterização físico-química do suco de tangerina das variedades Ponkan, 

Murcote e Carioca é apresentada na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Propriedades físico químicas do suco de tangerina 

Fonte: O próprio autor 

 

5.5.4.1 Variedade Ponkan 

 

Os resultados das propriedades dielétricas para tangerina da variedade Ponkan 

são apresentados nas Figuras 5.66, 5.67 e 5.68.  

 

Figura 5.66 – Permissividade elétrica relativa de suco de tangerina variedade Ponkan em frequências 
de 500 MHz até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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% ácido cítrico 

Sólidos 
solúveis (°Brix) 

Sólidos totais 
(g/100g) 

Cinzas 
(g/100g) Ratio 

Ponkan 4,0±0,1 0,5±0,0 14,5±0,1 16,6±0,1 0,4±0,0 29,9±0,4 

Murcote 3,7±0,0 0,7±0,0 13,9±0,0 15,8±0,1 3,8±0,1 19,7±0,3 

Carioca 3,9±0,0 0,6±0,0 10,2±0,2 11,8±0,0 1,6±0,1 17,2±0,3 
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Figura 5.67 – Fator de perda de suco de tangerina variedade Ponkan em frequências de 500 MHz até 
3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.68 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de tangerina variedade Ponkan 
nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Os resultados das propriedades dielétricas para tangerina da variedade 

Murcote são apresentados nas Figuras 5.69, 5.70 e 5.71.  
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Figura 5.69 – Permissividade elétrica relativa de suco de tangerina variedade Murcote em frequências 
de 500 MHz até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.70 – Fator de perda de suco de tangerina variedade Murcote em frequências de 500 MHz 
até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.71 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de tangerina variedade Murcote 
nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.4.3 Variedade Carioca 

 

Os resultados das propriedades dielétricas para tangerina da variedade 

Carioca são apresentados nas Figuras 5.72, 5.73 e 5.74.  

 

Figura 5.72 – Permissividade elétrica relativa de suco de tangerina variedade Carioca em frequências 
de 500 MHz até 3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.73 – Fator de perda de suco de tangerina variedade Carioca em frequências de 500 MHz até 
3000 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 

Figura 5.74 – Profundidade de penetração das micro-ondas no suco de tangerina variedade Carioca 
nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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elétrica relativa para as variedades Ponkan e Murcote foi similar, associada com o 

conteúdo de sólidos totais e sólidos solúveis muito próximos para as duas 

variedades, enquanto ε� para a variedade Carioca foi ligeiramente superior devido à 

sua menor quantidade de sólidos (Tabela 5.9). 

 

Figura 5.75 – Permissividade elétrica relativa de suco de tangerina das variedades Ponkan (P), 
Carioca (C) e Murcote (M) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 

°C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.76 – Fator de perda de suco de tangerina das variedades Ponkan (P), Carioca (C) e Murcote 
(M) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0 20 40 60 80 100

εε εε '

T (°C)

P 915 MHz
M 915 MHz
C 915 MHz
P 2450 MHz
M 2450 MHz
C 2450 MHz

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100

εε εε '
'

T (°C)

P 915 MHz
M 915 MHz
C 915 MHz
P 2450 MHz
M 2450 MHz
C 2450 MHz



159 

A permissividade elétrica relativa do suco de tangerina em geral mostrou um 

comportamento decrescente com o incremento da temperatura e da frequência. No 

caso do fator de perda, a resposta à temperatura dependeu da frequência estudada. 

Estes resultados são compatíveis com os apresentados pelos outros alimentos 

estudados. 

Em termos gerais os resultados do fator de perda foram muito próximos, pois 

refletem a similaridade entre os valores medidos para a condutividade elétrica para 

as amostras das três variedades de tangerina. Os resultados das medições da 

condutividade elétrica para o suco das três variedades de tangerina são 

apresentados na Figura 5.77.  

 

Figura 5.77 – Condutividade elétrica do suco de tangerina das variedades Ponkan, Murcote e Carioca 
em temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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das três variedades de tangerina, calculada de acordo com as equações (4.4) e (4.5) 

é apresentada nas Figuras 5.78 e 5.79. 
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Figura 5.78 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de 
tangerina das variedades Ponkan (P), Carioca (C) e Murcote (M) em temperaturas de 0 e 90 °C na 

frequência de 915 MHz 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Figura 5.79 – Contribuição dos componentes iônico e dipolar sobre o fator de perda do suco de 
tangerina das variedades Ponkan (P), Carioca (C) e Murcote (M) em temperaturas de 0 °C e 90 °C na 

frequência de 2450 MHz 

 
Fonte: O próprio autor 
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Tabela 5.10 – Correlações polinomiais ajustadas para temperaturas entre 0 °C e 90 °C de 
permissividade elétrica relativa (ε′), fator de perda (ε′′), condutividade elétrica (σ) e profundidade de 
penetração (��) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz para suco de tangerina das variedades 

Ponkan, Murcote e Carioca 
Função Frequência Variedade a3 a2 a1 a0 R2 

ε' x 0 915 MHz Ponkan – – –2,24E–01 7,94E+01 0,999 

Murcote – – –2,27E–01 7,99E+01 1,00 

Carioca – – –2,40E–01 8,16E+01 0,999 

2450 MHz Ponkan – – –1,76E–01 7,43E+01 0,990 

Murcote – – –1,81E–01 7,49E+01 0,979 

Carioca – – –1,78E–01 7,61E+01 0,989 

ε" x 0 915 MHz Ponkan – 1,63E–03 –7,08E–02 1,45E+01 0,991 

Murcote – 1,57E–03 –6,28E–01 1,46E+01 0,989 

Carioca – 1,57E–03 –4,89E–02 1,45E+01 0,989 

2450 MHz Ponkan – 2,21E–03 –3,15E–01 2,20E+01 0,994 

Murcote – 2,37E–03 –3,30E–01 2,23E+01 0,988 

Carioca – 2,49E–03 –3,33E–01 2,22E+01 0,984 
 x 0 0 MHz Ponkan – – 7,99E–02 1,30E+00 0,997 

  Murcote – – 7,54E–02 1,19E+00 0,994 

Carioca – – 8,04E–01 1,26E+00 0,997 �� x 0 915 MHz Ponkan 4,85E–05 –8,75E–03 2,61E–01 3,16E+01 0,999 

  Murcote 5,06E–05 –8,84E–02 2,52E–01 3,14E+01 0,999 

Carioca 5,35E–05 –8,90E–02 2,21E–01 3,18E+01 0,997 

2450 MHz Ponkan – –1,26E–03 1,80E–01 7,15E+00 0,996 

  Murcote – –1,33E–03 1,84E–01 7,08E+00 0,999 

Carioca – –1,49E–03 1,95E–01 7,33E+00 0,999 
Fonte: O próprio autor 

 

5.5.5 Análise de permissividade para sucos de frutas cítricas nas frequências 

comerciais 

 

A permissividade elétrica relativa dos sucos de laranja, tangerina e limão em 

geral foram determinadas pelo comportamento da água pura, contudo foi possível 

identificar a diminuição desta propriedade com o incremento no conteúdo de sólidos 

solúveis e/ou totais (Tabelas 5.4, 5.8 e 5.10). Os comparativos de permissividade 

elétrica relativa e fator de perda entre as variedades de cítricos com valores médios 

de condutividade elétrica e sólidos solúveis são apresentados nas Figuras 5.80 e 

5.81. 
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Figura 5.80 – Permissividade elétrica relativa de suco de limão variedade Tahiti (Li), tangerina 
variedade Murcote (T) e laranja variedade Pera (La) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e 

temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 5.81 – Fator de perda de suco de limão variedade Tahiti (Li), tangerina variedade Murcote (T) e 
laranja variedade Pera (La) nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz e temperaturas de 0 °C até 90 

°C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Como apresentado na Figura 5.80, a diferença nos valores para a 
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Os menores valores de permissividade elétrica relativa nas frequências de 915 

MHz e 2450 MHz foram apresentados pelo suco de tangerina, como resultado do 

seu maior conteúdo tanto de sólidos solúveis quanto de sólidos totais. No caso do 

suco de limão, este apresentou os maiores valores de fator de perda na frequência 

de 2450 MHz, em temperaturas inferiores a 40 °C, como resultado do seu baixo 

conteúdo de sólidos. 

De acordo com estes resultados, o conteúdo de sólidos não exerceu uma 

influência considerável sobre a permissividade elétrica relativa dos sucos de frutas 

cítricas, tendo em conta que a temperatura de processos de pasteurização se 

encontra na faixa de 70 °C até 90 °C (NESVADBA, 2005). 

No caso do fator de perda, os valores desta propriedade na frequência de 915 

MHz estiveram de acordo com resultados de condutividade elétrica medida para os 

três sucos (Figura 5.82), já na frequência de 2450 MHz o suco de limão apresentou 

os menores valores o qual pode estar associado a diferenças na sua composição 

quando comparado com a tangerina e a laranja. 

 

Figura 5.82 – Condutividade elétrica do suco de limão Tahiti, Laranja Pera e tangerina Murcote em 
temperaturas de 0 °C até 90 °C 

 
Fonte: O próprio autor 
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6 CONCLUSÕES  

 

A técnica do cabo coaxial aberto foi apropriada para a determinação das 

propriedades dielétricas (PD) de água de coco verde e de sucos de frutas cítricas 

nas faixas de frequência e temperatura estabelecidas para este estudo. 

A análise dos resultados permitiu identificar os mecanismos que governam a  

dependência das PD com a temperatura e a frequência, especialmente 

na comparação entre a solução simulada da água de coco verde e seus 

componentes. Na faixa de frequência estudada, os mecanismos que governam as 

PD destes produtos são a condutividade iônica dos sais dissolvidos e a rotação 

dipolar da molécula de água. 

A permissividade elétrica relativa de todas as amostras decresceu tanto com o 

aumento da temperatura quanto da frequência. A diminuição da permissividade 

elétrica relativa com o aumento da frequência é devida ao mecanismo de relaxação 

dipolar da água. No caso da temperatura, a agitação térmica das moléculas da água 

dificulta o alinhamento dos dipolos com o campo elétrico o que resulta também na 

redução desta propriedade. Em comparação com os resultados obtidos para a água 

destilada, a permissividade elétrica relativa dos produtos analisados foi reduzida 

devido à presença de sólidos solúveis e totais, que reduzem a disponibilidade de 

água livre. 

Quanto ao fator de perda, notou-se a contribuição dos dois mecanismos, sendo 

que o de condução iônica está diretamente ligado ao conteúdo de sais e a 

consequente condutividade elétrica. Na ausência de íons, o fator de perda aumentou 

com o incremento da frequência e diminuiu com a temperatura, o qual se associa ao 

aumento na frequência de relaxação para a molécula de água com o incremento da 

temperatura. Já na presença de íons, o fator de perda pode aumentar ou diminuir 

com o aumento da temperatura, dependendo da frequência avaliada, pois a 

temperatura tem efeitos opostos sobre os dois mecanismos. 

A condutividade elétrica apresentou alto efeito sobre o fator de perda da água 

de coco verde e dos sucos de frutas cítricas avaliadas. Amostras com maior 

condutividade elétrica apresentaram maiores valores do fator de perda, 

especialmente em frequências mais baixas e maiores temperaturas, condições 

favoráveis à condução iônica em circuitos AC. 
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Em comparação com a água pura, notou-se que a presença de sólidos 

dissolvidos ou em suspensão reduz a permissividade elétrica relativa, que é fruto da 

rotação dipolar da molécula de água. Com relação ao fator de perda, verificou-se 

que a água e os sais foram as principais fontes de perda, com uma pequena 

contribuição da presença de açúcares identificada no estudo da água de coco. Estas 

evidências indicam que pode ser possível modelar as propriedades dielétricas de 

sucos de frutas com base em sua composição tendo como referência a água pura. 

Para avançar nesta investigação, a concentração dos sólidos dissolvidos deve ser 

uma variável de estudo.  

A partir das PD medidas, foi possível calcular a profundidade de penetração 

das micro-ondas nos produtos analisados nas frequências de 915 MHz e 2450 MHz. 

A penetração é maior em 915 MHz por causa do maior comprimento de onda. 

Verificou-se a redução da profundidade de penetração da água com a adição de 

sais, que foi mais pronunciada em 915 MHz. O aumento do fator de perda pelos íons 

intensifica a conversão da radiação em calor na camada superficial.  

Na frequência de 2450 MHz, a profundidade de penetração das micro-ondas foi 

de cerca de 1 cm, sem grande variação com a temperatura (0 °C a 90 °C). Já a 

penetração a 915 MHz teve queda com a temperatura, variando entre 1,5 cm e 3,5 

cm, aproximadamente. Pode-se concluir que o aquecimento na frequência de 2450 

MHz deve ser mais homogêneo, pela fraca dependência com a temperatura, mas de 

penetração limitada, o que restringe o diâmetro máximo do tubo que será irradiado. 

Já em 915 MHz a profundidade é maior, esta cai consideravelmente com a 

temperatura, comprometendo a homogeneidade do aquecimento. Simulações 

numéricas, como as realizadas por Salvi et al. (2011), serão necessárias para uma 

avaliação mais adequada do aquecimento destes produtos nas frequências 

comerciais em processo contínuo.  

Correlações polinomiais para as propriedades dielétricas, a condutividade 

elétrica e a profundidade de penetração foram ajustadas para modelar a 

dependência com a temperatura (0 °C a 90 °C) nas frequências comerciais de 915 

MHz e 2450 MHZ (Tabelas 5.3, 5.5, 5.9 e 5.11). Estes resultados servem como base 

para a simulação do aquecimento por micro-ondas, cálculos de taxa de aquecimento 

e o desenvolvimento de processos térmicos para o processamento de água de coco 

verde e frutas cítricas.  
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Este trabalho atingiu seus objetivos de estudar as propriedades dielétrica de 

água de coco verde e de sucos de frutas cítricas relevantes para o aquecimento por 

micro-ondas em processo térmico contínuo. Seguem abaixo algumas possibilidades 

sugeridas para continuação desta linha de pesquisa: 

• Modelagem e simulação do processo de aquecimento por micro-ondas para água 

de coco verde e frutas cítricas com base nas suas propriedades dielétricas e 

caracterização físico-química. 

• Estudos de propriedades dielétricas de soluções com diferentes concentrações 

de sais e açúcares e assim desenvolver um modelo preditivo de propriedades 

dielétricas para a água de coco verde com base na sua composição. 

• Avaliação de propriedades dielétricas de suco de laranja concentrado, avaliando 

o efeito do conteúdo de água.  

• Estudo do comportamento dielétrico dos sucos de frutas cítricas com base na sua 

composição e propriedades físico-químicas.  

• Estudo do efeito de conservantes como metabisulfito de potássio, ácido cítrico, 

ácido ascórbico e benzoato de sódio nas propriedades dielétricas da água de 

coco verde. 

• Realizar medições de propriedades dielétricas destes produtos em uma faixa de 

temperatura mais ampla, visando processos de esterilização comercial. 
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