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RESUMO
A liofilização é um método de conservação utilizado para a obtenção de
produtos desidratados de alta qualidade. É um processo que requer tempo e
energia, podendo levar dias para terminar se o ciclo de liofilização não for
otimizado. O objetivo da otimização do processo de liofilização é minimizar o
consumo de energia e reduzir o tempo de processo, sem que ocorra a perda na
qualidade do produto liofilizado. A utilização de modelos matemáticos que
predizem o comportamento do produto durante a liofilização pode reduzir
drasticamente o número de experimentos, além de determinar variáveis
importantes que não podem ser medidas experimentalmente. Tecidos
biológicos são produtos sensíveis que se submetidos à altas temperaturas
podem sofrer alterações irreversíveis. O estudo da liofilização do pericárdio
bovino tem como objetivo sua conservação, facilitando sua manipulação e
armazenamento. O objetivo deste projeto foi o uso da teoria fenomenológica
que envolve a liofilização, com a utilização de parâmetros essenciais
determinados por experimentos de laboratório, para guiar o desenvolvimento
de um modelo matemático capaz de descrever a dinâmica do processo de
liofilização do pericárdio bovino para, através de seu estudo e da análise das
características do produto liofilizado, alcançar a validação do processo. O
estudo do congelamento na liofilização do pericárdio bovino foi feito,
determinando-se os tempos de processo e o conteúdo de umidade residual do
produto seco. A modelagem matemática do processo foi apresentada a partir
da determinação de taxas de sublimação por microscopia óptica acoplada à
liofilização, sob diferentes pressões de câmara e taxas de aquecimento de
placa. Os produtos liofilizados foram avaliados quanto à manutenção de suas
propriedades físicas. Os resultados mostraram que o congelamento lento com
tratamento térmico apresentou curto tempo de liofilização e baixo valor de
umidade residual do produto final. O modelo matemático demonstrou a
liofilização do pericárdio bovino e o produto não apresentou alterações em suas
propriedades físicas após o processo. Sendo assim, validou-se a técnica de
microscopia óptica acoplada à liofilização na determinação da taxa de
sublimação durante a liofilização do pericárdio bovino e validou-se o processo
através da modelagem matemática.
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ABSTRACT
Freeze-drying is a method of preservation that provides high-quality dehydrated
products. It is a process that requires time and energy and it may take days to
finish. Freeze-drying optimization is used to minimize the process time keeping
the high quality of the product. Mathematical models that predict the behavior of
products during freeze-drying can drastically reduce the number of experiments
and determine variables in a study that could not be experimentally measured.
Biological tissues are sensitive to heat and might be irreversibly modified. The
study of bovine pericardium freeze-drying improves its handling and storage.
The purpose of this project was to determine key parameters which served to
guide the development of a mathematical model able to describe the bovine
pericardium freeze-drying process and achieve its validation. The study of the
freezing step in the bovine pericardium freeze-drying was done by analyzing the
time of the process and the residual moisture content of the dried product.
Mathematical modeling of the process was shown from the determination of
sublimation rates by freeze-drying microscopy under different chamber
pressures and heating rates. The freeze-dried products were evaluated for the
maintenance of their physical properties. The results revealed that slow freezing
with thermal treatment had short process time and low residual moisture of the
final product. The mathematical model demonstrated the bovine pericardium
freeze-drying and the product indicated no change in their physical properties
after the process. Thus, the freeze-drying microscopy analysis was validated in
determining the sublimation rate during the bovine pericardium freeze-drying
and the process was endorsed through mathematical modeling.

Keywords: Freeze-drying. Mathematical modeling. Bovine pericardium.
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