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Resumo: No presente trabalho estuda-se o desenvolvimento, a aplicação e o aprimoramento 

de um modelo macroscópico para descrever o comportamento do secador leito de jorro com 

alimentação contínua para a secagem de pastas e suspensões. Tal modelo está baseado nos 

modelos CST (Freire et al., 2009) e de Fernandes (2005), cuja base teórica é fundamentada 

em balanços macroscópicos de calor e massa para as três fases envolvidas no processo: 

gasosa, líquida e sólida. Pelo fato dessa técnica ser bastante relevante, os estudos da 

modelagem e simulação da secagem em leito de jorro são fundamentais na análise do 

processo como um todo, pois através deles é possível prever e compreender o comportamento 

do processo, o que contribui significativamente para um projeto e operação mais eficazes. O 

desenvolvimento e entendimento dos fenômenos envolvidos no processo de secagem podem 

ser adquiridos através da comparação dos dados obtidos experimentalmente com os 

provenientes de simulações computacionais. Tal conhecimento é de suma importância para 

que haja a escolha adequada das condições de processo, a fim de se obter uma boa eficiência 

da secagem. Ao longo dos últimos anos, a pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos voltados 

à secagem de pastas e suspensões em leito de jorro vem ganhando espaço no Brasil. O 

Laboratório de Sistemas Particulados, localizado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, vem desenvolvendo diversas pesquisas e gerando um enorme acervo de dados 

experimentais relativos à secagem de polpas de frutas, pastas de legumes, leite de cabra e de 

suspensões de resíduos da agroindústria. Desse acervo foram coletados dados para secagem 

de leite de cabra e resíduo da acerola (Malpighia glabra L.). Pela primeira vez esses dados 

foram utilizados para o desenvolvimento e validação de um modelo que consiga descrever o 

comportamento do secador leito de jorro. Com isso, foi possível modelar o secador e avaliar a 

influência das variáveis de processo (vazão da pasta, temperatura e vazão do ar de secagem) 

na dinâmica da secagem. Foram realizados ainda, experimentos de evaporação de água a fim 



 

 

de entender e equacionar o comportamento da temperatura na parede do secador e da taxa de 

evaporação. Todas essas análises contribuirão para trabalhos futuros que envolvam a 

implementação de estratégias de controle na secagem de pastas e suspensões. Os resultados 

obtidos nas análises em regime transiente foram comparados com dados experimentais 

indicando que o modelo representa bem o processo. 
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Abstract: This work studies the development, implementation and improvement of a 

macroscopic model to describe the behavior of the spouted bed dryer with continuous feeding 

for pastes and suspensions drying. This model is based on the CST model (Freire et al., 2009) 

and the model of Fernandes (2005), whose theoretical foundation is based on macroscopic 

mass and heat balances for the three phases involved in the process: gas, liquid and solid. 

Because this technique is quite relevant, the studies of modeling and simulation of spouted 

bed drying are essential in the analysis of the process as a whole, because through them it is 

possible to predict and understand the behavior of the process, which contributes significantly 

to more efficient project and operation. The development and understanding of the 

phenomena involved in the drying process can be obtained by comparing the experimental 

data with those from computer simulations. Such knowledge is critical for choosing properly 

the process conditions in order to obtain a good drying efficiency. Over the past few years, 

researches and development of works in the field of pastes and suspensions drying in spouted 

bed has been gaining ground in Brazil. The Particulate Systems Laboratory at Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, has been developing several researches and generating a 

huge collection of experimental data concerning the drying of fruit pulps, vegetables pastes, 

goat milk and suspensions of agro-industrial residues. From this collection, some data of goat 

milk and residue from acerola (Malpighia glabra L.) drying were collected. For the first time, 

these data were used for the development and validation of a model that can describe the 

behavior of spouted bed dryer. Thus, it was possible to model the dryer and to evaluate the 

influence of process variables (paste feeding, temperature and flow rate of the drying air) in 

the drying dynamics. We also performed water evaporation experiments in order to 

understand and to study the behavior of the dryer wall temperature and the evaporation rate. 

All these analysis will contribute to future works involving the implementation of control 

strategies in the pastes and suspensions drying. The results obtained in transient analysis were 

compared with experimental data indicating that this model well represents the process. 
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1. Introdução 
 A secagem de pastas e suspensões em leito de jorro com partículas inertes vem sendo 

realizada desde a década de 1960. Os primeiro trabalhos foram desenvolvidos no Instituto de 

Tecnologia de Leningrado, atual São Petersburgo, na Rússia (Freire, 2009). O leito de jorro é 

uma técnica oriunda de uma modificação feita no leito fluidizado, devido à carente 

fluidização observada para partículas de grande tamanho. Ambas as técnicas são utilizadas na 

secagem de alimentos, pois oferecem a vantagem de um alto grau de mistura que pode 

resultar em menores tempos de secagem (Christ, 2006). 

De acordo com Silva (2006), o movimento relativamente aleatório das partículas 

garante ao leito de jorro características especiais, tornando-o capaz de executar operações com 

partículas sólidas que não podem ser executadas em um leito fluidizado. Devido às 

características do leito de jorro, este equipamento vem sendo utilizado em várias operações, 

tais como: mistura de sólidos, limpeza de gases, granulação, secagem e pirólise (Rosa, 2010). 

Contudo, é fundamental escolher adequadamente as condições de processo para que se 

obtenha uma boa eficiência da secagem. Christ (2006) afirma que as variáveis mais 

influenciadoras do processo de secagem de suspensões em leito de jorro fluidizado com 

partículas inertes são: vazão da pasta, temperatura e vazão do ar de secagem. 

Devido à grande relevância dessa técnica, os estudos da modelagem e simulação do 

leito de jorro tornam-se importantes para a análise do processo como um todo, pois através 

deles é possível a previsão e compreensão do comportamento do processo, o que contribui 

significativamente para um projeto mais eficaz. O desenvolvimento e entendimento dos 

fenômenos envolvidos no processo de secagem podem ser adquiridos através da comparação 

dos dados obtidos experimentalmente com os provenientes de simulações computacionais. 

Segundo a literatura (Fernandes, 2005), diversos modelos para descrever o 

comportamento da secagem de pastas em leito de jorro já foram propostos. Em comum, os 

trabalhos apresentados analisam a secagem em regime permanente, o qual corresponde à 

grande parte do tempo de operação da secagem de pastas em leito de jorro. Até então, o 

comportamento do processo quando o mesmo passa por períodos transientes tem sido pouco 

estudado. O conhecimento do estado transiente de qualquer processo sujeito a uma ação de 

controle é necessário, ainda mais a secagem, que é fortemente susceptível à influência de 

condições ambientais, bem como às perturbações inerentes ao processo devido à alimentação 

da pasta e do ar de secagem. As perturbações externas e as mudanças nos parâmetros de um 

processo conduzem o sistema a um estado transiente, no qual ocorrem mudanças nas variáveis 
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de estado com o tempo até que seja atingido ou não um novo regime denominado permanente 

ou estacionário, onde não haverá mais tais mudanças. Segundo a literatura (Bacelos et al., 

2007; Kutluoglu et al., 1983; Bacelos et al., 2008; Uemaki et al., 1960) o conhecimento do 

comportamento transiente de processos de secagem no leito de jorro é essencial para a 

implementação de estratégias de controle na secagem de pastas. 

 Na literatura (Uemaki et al., 1983; Ishikura et al., 1983; Cook et al., 1985; Olazar et 

al., 1993; San José et al., 1994; Rowe et al., 1972; Nienow et al., 1986; Bacelos et al., 2006; 

Geldart et al., 1986), diversos modelos macroscópicos são apresentados para simulação de 

pastas e suspensões em leito de jorro. Em sua maior parte, a consideração que a pasta não 

influencia no comportamento fluidodinâmico é observada, porém tal observação não é 

verificada experimentalmente (Spitzner Neto et al. 2001). Modelos diferenciais mais 

complexos são utilizados para descrever tal comportamento, bem como para avaliar os 

fenômenos simultâneos de transferência de massa, calor e quantidade de movimento, o que 

caracterizam os problemas de fluidodinâmica computacional (Zhu et al., 2011; Rong et al., 

2010; Dan et al., 2010; Shuyan, 2010; Azizi et al., 2010; Hosseini et al., 2010; Hosseini et al., 

2009; Olazar et al., 2009; Duarte, 2009; Zhao et al., 2008; Takeuchi et al., 2008). Todavia, o 

uso desses tipos de modelo apresenta como desvantagem, a necessidade de se utilizar diversos 

parâmetros de ajuste, os quais são de difícil verificação, visto que as medidas experimentais 

de algumas variáveis durante o processo de secagem são complicadas e apresentam baixa 

precisão. 

Nos últimos anos, a pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos voltados à secagem de 

pastas e suspensões em leito de jorro vem ganhando espaço no Brasil. Particularmente na 

UFRN, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no Laboratório de Sistemas Particulados, 

gerando um enorme acervo de dados experimentais relativos à secagem de polpas de frutas, 

pastas de legumes, leite de cabra e de suspensões de resíduos da agroindústria. Na secagem do 

leite de cabra em leito de jorro com partículas inertes os estudos realizados levaram ao 

desenvolvimento de uma rota tecnológica de baixo custo para produção de leite em pó em 

pequena escala (Medeiros¹ et al., 2009). 

As pesquisas voltadas para a secagem de polpas de frutas contemplaram estudos 

relacionados com o efeito da composição das frutas sobre a estabilidade e desempenho do 

processo (Medeiros et al., 2002) e com a secagem de misturas de polpas de frutas com 

aditivos onde foram avaliados os efeitos das variáveis operacionais sobre o desempenho do 

processo e a qualidade do produto obtido (Rocha et al., 2011; Medeiros² et al., 2009). 
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Borges (2011) e Correia (2012) realizaram estudos sobre a secagem de resíduos de 

diferentes frutas, tais como: cajá-umbu (Spondia ssp), jambolão (Syzygium cumini), pitanga 

(Eugenia uniflora) com destaque para o bagaço da acerola (Malpighia glabra L.), visando a 

obtenção de um produto seco com elevado valor agregado, principalmente no que concerne ao 

teor de ácido ascórbico. Souza Jr. (2012) secou o resíduo de acerola na forma de suspensão, o 

qual foi preparado mediante trituração com adição de água e de maltodextrina em diferentes 

proporções. Foram avaliados os efeitos da adição da maltodextrina e das variáveis 

temperatura e tempo de intermitência sobre a eficiência do processo e qualidade do produto 

(umidade e teor de vitamina C).   

Os experimentos de secagem tanto do leite como das polpas e suspensões diluídas de 

resíduos de acerola foram conduzidos com alimentação contínua e intermitente. Tais estudos 

contemplaram ainda a obtenção de diversas informações a respeito de propriedades físicas dos 

materiais (viscosidade, tensão superficial, densidade, calor específico etc.). 

Considerando-se a importância destas pesquisas para o desenvolvimento da técnica de 

secagem de pastas, emulsões e suspensões alimentícias em leito de jorro, é fundamental o 

conhecimento do comportamento do processo através das importantes ferramentas como a 

modelagem e a simulação. De posse dessas ferramentas, é possível conhecer e avaliar de 

forma prévia como o processo irá comportar-se, o que torna presumível a obtenção de 

informações sobre condições ótimas de operação. Tais informações podem ser de grande 

utilidade quando se deseja atingir determinados requisitos, como, por exemplo, elevadas taxas 

de produção e baixa umidade do pó produzido. Desta forma se pretende desenvolver um 

modelo que possa descrever o comportamento da secagem de leite, polpas e suspensões de 

resíduos de frutas, visando uma futura otimização do processo, com possibilidade de 

aplicação de estratégias de controle. 

Com base nos estudos experimentais já mencionados da secagem do leite e incluindo-

se experimentos de evaporação de água em diferentes condições de operação, o presente 

trabalho propõe o desenvolvimento, a aplicação e o aprimoramento de um modelo 

macroscópico para descrever o comportamento do secador leito de jorro com alimentação 

contínua. Tal modelo será baseado nos modelos CST (Freire et al., 2009) e de Fernandes 

(2005), cuja base teórica está fundamentada em balanços macroscópicos de calor e massa para 

as três fases envolvidas no processo, gasosa, líquida e sólida. Na análise dos dados preditos 

pelos modelos será avaliada a influência das variáveis operacionais no comportamento da 

secagem. Os dados preditos serão devidamente comparados com os dados experimentais 

obtidos nos estudos mencionados anteriormente com leite, água e suspensões de resíduos de 
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acerola, de forma que o modelo possa ser validado. Esses dados serão utilizados para o 

desenvolvimento e validação de um modelo que consiga descrever o comportamento do 

secador leito de jorro. 

No capítulo 2, serão apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho. Já no 

capítulo 3, serão abordados os aspectos teóricos a respeito da secagem de pastas e suspensões 

alimentícias em leito de jorro. Será apresentado também nesse capítulo um detalhamento do 

leito de jorro convencional e dos modelos para secagem nesse equipamento. O capítulo 4 trata 

dos materiais e métodos utilizados nesse trabalho, destacando o equipamento, o modelo 

utilizado, a técnica Swarm, o desenvolvimento do programa, os planejamentos experimentais 

e o cálculo dos erros. No capítulo 5, serão apresentados os resultados com as devidas 

discussões e comentários. Esse capítulo está dividido em cinco partes. A primeira delas 

aborda a análise experimental realizada com os experimentos de evaporação de água para 

determinação das correlações da taxa de evaporação e da temperatura da parede. As demais 

partes tratam de estudos de casos, onde são apresentados, resultados de estudos realizados 

com água, leite de cabra, resíduo de acerola e um estudo comparativo com os resultados 

obtidos por Freire (2009) para o ovo homogeneizado. O capítulo 6 é reservado para as 

conclusões do trabalho bem como para sugestões de trabalhos futuros. Já as referências 

bibliográficas estão apresentadas no capítulo 7. 
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2. Objetivos 
A seguir serão apresentados os objetivos gerais seguidos dos objetivos específicos do 

presente trabalho. 

 

2.1. Objetivos Gerais: 

O presente estudo tem como proposta principal a avaliação da aplicação de modelos 

para a secagem de pastas e suspensões em leito de jorro com alimentação contínua. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

2.2.1. Desenvolver e aprimorar um modelo matemático para descrever o 

comportamento de um processo de secagem de pastas e suspensões em um secador 

leito de jorro com alimentação contínua. Tal modelo é baseado em balanços 

macroscópicos de massa e de energia. 

2.2.2. A partir do modelo desenvolvido, avaliar o processo em diferentes condições 

operacionais modificando as variáveis de entrada (temperatura e vazão do ar de 

secagem, vazão de alimentação da pasta ou suspensão), observando o efeito destas 

variáveis sobre a dinâmica da secagem; 

2.2.3.  Comparar os dados gerados pelo modelo com os experimentais, avaliando o 

potencial de descrição do modelo apresentado. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1.  Secagem de Pastas, emulsões e suspensões alimentícias em Leito de 

Jorro 

Nos últimos anos, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos e aprimorados no 

âmbito da secagem de líquidos, pastas e suspensões em leito de jorro. Na Base de Pesquisa 

em Tecnologia de Alimentos da UFRN, os estudos tem se voltado para a secagem de leite 

caprino, polpas e resíduos de frutas, destacando-se os trabalhos de Medeiros et al. (2010a) e 

Medeiros et al. (2010b)  

Atualmente o Brasil é o maior produtor de leite caprino e tem o maior rebanho de 

cabras da América do Sul. O estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do 

Brasil, tem uma produção anual média de três mil metros cúbicos de leite de cabra in natura. 

Parte desta produção de leite é doméstica e provém de pequenas fazendas as quais se unem 

em cooperativas rurais, criadas para incentivar a produção e implementação de processos 

industriais para preservação e processamento do leite. 

Segundo Haenlein (2004), o leite caprino, bem como seus subprodutos apresentam três 

importantes aplicações na nutrição humana: alimentar as populações famintas ou mal 

alimentadas em qualidade melhor que o leite bovino; alimentar as pessoas que são alérgicas 

ao leite bovino ou aquelas que sofrem de distúrbios gastrointestinais; e, finalmente, suprir as 

necessidades gastronômicas de consumidores mais requintados. Além disso, Barrionuevo et 

al. (2002) identificaram um efeito benéfico do leite caprino no metabolismo do ferro e do 

cobre em animais com a síndrome de má absorção de nutrientes, caracterizando-se por ser 

mais digestivo e menos alergizante que o leite bovino. Sendo assim, o leite caprino pode ser 

usado como medicamento no tratamento de desordens clínicas e na alimentação de bebês 

prematuros e de crianças mal alimentadas, entre outros. 

Medeiros (2010) apresentou resultados indicativos da grande eficiência e capacidade 

do secador não convencional de leito de jorro com partículas inertes para a produção do leite 

em pó a partir do leite in natura (bovino ou caprino), obtendo, inclusive, qualidade 

semelhante a do leite produzido em pó no secador spray, com a vantagem de operar a custo 

mais baixo. Desta forma, o leite em pó produzido por esta rota poderá atender a demanda 

local das indústrias alimentícias que necessitam de um produto intermediário para ser 

utilizado como ingrediente em alimentos (sorvete e doce de leite, entre outros). 

As frutas tropicais também ocupam lugar de destaque dentre os produtos mais 

importantes para o mercado brasileiro. Nos últimos anos, o Brasil duplicou a exportação de 
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frutas e o Nordeste passou a ocupar lugar de destaque neste setor. Dentre outras condições 

favoráveis, o clima, o solo e a localização conferem à região Nordeste vantagens para a 

fruticultura, particularmente no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Apesar do crescimento na exportação de frutas frescas, boa parte da produção das 

frutas tropicais ainda é desperdiçada, principalmente na fase da colheita. A industrialização e 

a comercialização de polpas congeladas têm crescido muito nos últimos anos, entretanto, o 

baixo valor agregado destas polpas, na maioria apresentando teores de água superiores a 80%, 

frente ao elevado custo energético da conservação por congelamento, encarece o produto, 

tornando-o inacessível à grande parte do mercado consumidor. Com base nisso, trabalhos vem 

sendo desenvolvidos com o intuito de pesquisar tecnologias alternativas e de baixo custo que 

viabilizem o aproveitamento, conservação e comercialização das frutas com maior valor 

agregado, gerando assim maiores fontes de desenvolvimento para a região. 
O secador leito de jorro com partículas inertes empregado na secagem de pastas e 

suspensões é considerado uma alternativa ao spray dryer, visto que os produtos obtidos 

apresentam qualidade similar, a um custo energético significativamente mais barato. Este 

equipamento, além do baixo custo de aquisição, ainda apresenta algumas vantagens, dentre as 

quais se podem destacar as facilidades de construção, instalação e operação o que permitiria 

sua implantação em pequenas agroindústrias ou cooperativas agrícolas, junto ao pequeno 

produtor rural, propiciando o processamento de sua produção de frutas, obtidas na forma de 

pó. 

Os importantes resultados encontrados por Medeiros (2001), Medeiros et al. (2002), 

Souza et al. (2007a), Souza et al. (2007b) e Araújo et al. (2007), Rocha et al. (2011), com 

respeito a composição e a mistura de polpas que favorecem a performance do processo,  

mostram perspectivas bastante favoráveis  a utilização do leito de jorro na secagem e 

produção de polpas de frutas em pó. Todavia, a viabilidade deste processo depende de uma 

série de fatores relativos à estabilidade fluidodinâmica do leito, consumo energético e 

ampliação de escala. 

Atualmente, estudos estão sendo desenvolvidos a fim de avaliar as condições de 

processo que promovem maior recuperação dos componentes funcionais presentes no resíduo 

das polpas de frutas, tais como antocianinas e ácido ascórbico, maior rendimento de produção 

de pó, elevada eficiência de secagem e energética. Tais trabalhos visam estudar a secagem por 

atomização em leito de jorro do resíduo da acerola, preparados na forma de uma suspensão 

com adição de maltodextrina em diferentes proporções (Souza Júnior et al., 2012). 
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3.2.  Leito de Jorro convencional 

Segundo a literatura (Mathur e Epstein, 1974; Mathur e Grace, 2011), a técnica de 

leito de jorro foi descoberta em 1951, no Canadá, enquanto pesquisadores buscavam 

modificações no secador de leito fluidizado para ampliar a sua capacidade na secagem de 

grãos de trigo. Durante a secagem desses grãos, essa técnica apresentou um grande problema. 

Havia formação de slugs ou grandes bolhas de ar quando se operava o secador em condições 

acima das de mínima fluidização. Esse problema impedia o escoamento uniforme do ar de 

secagem através do leito de partículas inertes. Diante do problema observado, Mathur e 

Gishler (Mathur e Epstein, 1974; Mathur e Grace, 2011), tiveram a ideia de ir bloqueando a 

área do distribuidor de ar até o ponto que restasse uma pequena abertura no centro da base da 

coluna. Com essa mudança, foi possível observar um novo tipo de escoamento fluido-

partícula, o qual eles denominaram regime de jorro. 

Em 1963, o leito de jorro foi implantado, no Canadá, em escala industrial para secar 

ervilha, lentilha e fibras de linho. 

Segundo Schneider e Bridgwater (1990), os primeiros estudos sobre secagem de pastas 

e suspensões em leito de jorro foram realizados na União Soviética por Reger et al. (1967) e 

partiram da secagem de lacas (vernizes) e tintas. Segundo Mujumdar (1989), essa técnica tem 

sido aplicada a diversos tipos de materiais, dentre os quais se podem destacar leite, sangue 

animal, frutas cítricas, tomate, leite de soja e leveduras. Segundo Schneider e Bridgwater 

(1990) aplicações que envolvem produtos químicos e farmacêuticos também são observadas. 

Outra aplicação interessante é a ultrapirólise em reatores de leito de jorro (Berruti et al., 

1988). Recentemente, Almeida (2009), fez um levantamento de trabalhos sobre secagem de 

pastas e suspensões em leito de jorro. De acordo com Spitzner Neto (2001) apud Almeida 

(2009) na secagem de pastas e suspensões a etapa limitante é a evaporação, uma vez que as 

pastas que são alimentadas normalmente possuem uma alta umidade e se espera que o filme 

formado sobre o inerte seja fino o bastante para minimizar a etapa de difusão. Apesar da 

secagem de pastas e suspensões em leito de jorro ser próspera, a sua utilização apresenta 

diversos problemas com relação à ampliação de escala (Epstein e Grace, 1997 apud Almeida, 

2009). 

 

3.2.1. Mecanismo Fluidodinâmico 

O leito de jorro convencional, como é conhecido hoje, consta basicamente de uma 

coluna cilíndrica com uma base sendo tronco-cônica. Um jato de fluido, geralmente o ar, é 

injetado por um orifício de entrada localizado na base, como mostra a Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Regiões características em um leito de jorro (Fonte: Trindade, 2004). 

 

O jorro é formado pela penetração da corrente de gás através das partículas, cuja 

circulação principia quando a vazão do gás é suficiente para provocar o movimento das 

partículas a níveis acima do leito. Há, portanto, a formação de uma região de alta porosidade, 

denominada “jorro” onde as partículas são arrastadas pneumaticamente, formando no topo 

uma “fonte” de sólidos que se espalham radialmente, e dessem pelo espaço anular, “anel”, que 

envolve o jorro, em contracorrente com o fluido. No jorro, a região central é caracterizada 

pelo mais alto valor da porosidade do leito (εj > 0,7), onde as partículas são aceleradas pelo 

fluido, movimentando-se rápido e ascendentemente na coluna. Devido ao choque e a entrada 

de outras partículas na região de jorro, as partículas tendem a desacelerar a uma determinada 

altura do leito, invertendo a direção do seu movimento no topo da região denominada fonte. 

As partículas, ao caírem da fonte sobre a região anular, deslizam umas sobre as outras, 

penetrando nesta região de mais baixa porosidade (εa < 0,6), onde descendem lenta e 

radialmente até atingirem novamente a região de jorro. Com este movimento cíclico das 

partículas, o fluido, alimentado na base central da coluna, escoa preferencialmente no jorro, 

acelerando as partículas e reduzindo o seu tempo de residência nesta região. 

Após a descoberta do leito de jorro, estudos concentraram-se na obtenção de 

informações sobre as medidas, predições e correlações para as condições mínimas necessárias 

à formação do regime de jorro. Tais condições, expressas pela velocidade de jorro mínimo 

(Ujm) e pela queda de pressão correspondente a esta vazão (∆Pjm), são obtidas 

experimentalmente pela curva característica de queda de pressão no leito de partículas em 

função da vazão de fluido injetado na coluna. Os valores destas variáveis são específicos para 

o sistema fluido-partícula analisado e as dimensões e geometria da coluna. 
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A curva característica de queda de pressão do leito em função da velocidade 

superficial do gás é bem representada pela Figura 3.2, descrevendo bem a transição do leito 

estático para o leito de jorro. O trecho A – B é caracterizado por pequenas velocidades do ar, 

que percola os espaços vazios do leito, sem perturbar as partículas. Esse comportamento é 

semelhante ao de um leito fixo. Com o incremento da velocidade do ar, ocorre um 

deslocamento das partículas próximas ao orifício de entrada do gás, o que ocasiona a 

formação de uma cavidade na região central, ainda mais resistente à passagem do ar, 

provocando uma maior queda de pressão no leito. À medida que a vazão do gás aumenta, 

ocorre a formação de um jorro interno, pois a cavidade vai se alongando. A queda de pressão 

continua a aumentar até atingir o valor máximo (∆Pmáx) no ponto B. Neste ponto, o efeito do 

jorro interno é maior que o da camada sólida que limita a cavidade, e a queda de pressão, 

consequentemente, passa a diminuir (trecho B – C). 

A quantidade de partículas deslocadas do núcleo central já é suficiente para provocar 

uma expansão considerável do leito (Ponto C). Essa expansão é geralmente acompanhada por 

expansões e contrações alternadas do jorro interno, resultando em instabilidade e flutuações 

na queda de pressão, formação de bolhas e, no caso de cargas mais profundas, fluidização de 

partículas na região adjacente ao jorro interno. 

 

 

Figura 3.2 - Curva característica da queda de pressão versus velocidade do ar (Fonte: Mathur 

& Epstein, 1974). 
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Se houver aumento na vazão do gás além do ponto C, ponto conhecido como jorro 

incipiente, haverá uma queda de pressão brusca até o ponto D, onde o jorro aflora através da 

superfície do leito. Neste ponto, a vazão é denominada vazão de jorro mínimo, e a queda de 

pressão (∆Pjes) torna-se constante e um incremento na vazão do gás provoca somente a 

elevação da fonte. 

A instabilidade gerada pela ação de ruptura do jato através do leito faz com que a 

velocidade de jorro incipiente (C) e o princípio do jorro estável (D) não sejam exatamente 

reprodutíveis, sendo preferível se trabalhar com o processo inverso, diminuindo-se lentamente 

a vazão do gás até o ponto C’ onde se tem a menor vazão do gás (Qjm), com a qual pode se 

obter o jorro estável, que representa a condição de mínimo jorro.  A redução da vazão do gás 

a partir desta condição provoca o colapso do jorro e a queda de pressão sobe repentinamente 

até o ponto B'. A partir de B’, a queda de pressão decresce com a vazão. 

 

3.2.2. Mecanismo de secagem de pastas e suspensões em leito de jorro 

O sistema de jorro é apropriado para o processo de secagem de líquidos e pastas 

utilizando um leito com partículas inertes, o qual funciona como suporte para a pasta. No final 

da década de 1960, um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Leningrado 

(atualmente São Petesburgo) começou a desenvolver esse processo de secagem (Minchev et 

al., 1968 apud Spitzner Neto, 2001) para aplicações onde os sólidos secos são requeridos na 

forma de pós finos, ao invés de grãos. Segundo a literatura (Pham, 1983; Lima, 1992; Alsina 

et al., 1995; Lima et al., 2004; Passos et al., 1997; Spitzner Neto, 2001; Medeiros et al., 

2006b) diversos materiais vem sendo utilizados em processos de secagem de pastas e 

suspensões, tais como sangue bovino, leite, tintas, polpa de frutas, reagentes químicos, 

efluentes e soluções salinas e de açúcares. 

É necessário que se entenda o mecanismo que ocorre dentro do leito de jorro, para que 

seja possível a compreensão do potencial de secagem de pastas e suspensões (Barret & Fane, 

1990). 

Quando se trabalha com leito de jorro utilizando partículas inertes, é possível operar a 

alimentação da suspensão em três regiões distintas: na parte superior do equipamento 

(aspergindo ou gotejando a suspensão com o auxílio de um bico ejetor), na base central da 

coluna (sendo aspergido pelo próprio ar alimentado) ou no interior da região anular. Ao entrar 

em contato com o leito, ocorre um recobrimento das partículas inertes com a suspensão, 

formando uma película, que será seca pela transferência de calor por convecção (fornecida 
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diretamente pelo fluido de secagem) e por condução (fornecida pela partícula de inerte, 

previamente aquecida, na região de jorro, pelo ar de secagem). 

Ao ser seca, a película torna-se frágil devido ao efeito das colisões interpartículas no 

jorro, sendo então fraturada e arrastada para fora pela corrente de ar.  Um ciclone acoplado à 

saída da coluna promove a separação e coleta do produto final, composto pelo material 

particulado seco pulverizado. As partículas inertes são novamente recobertas pela suspensão, 

reiniciando o ciclo de secagem, como observado na Figura 3.3. 

Segundo Dacanal (2005) o produto coletado pode ser encontrado de diversos 

tamanhos, desde um pó finamente disperso com partículas de tamanho menor que 10µm, até 

pós granulados com partículas de tamanho entre 10 a 200 µm. Pham (1983) ao secar sangue 

bovino, constatou que o produto obtido possui a forma de flocos irregulares e finos. 

 

 

Figura 3.3 – Ciclo de recobrimento, secagem, quebra e arraste da película de suspensão na sua 

secagem em leito de jorro com inertes (Fonte: Trindade, 2004). 

 

Segundo Barret & Fane (1990), o processo cíclico de deposição, secagem e demolição 

da película procede continuamente, desde que a temperatura do leito para uma dada vazão de 

alimentação da suspensão seja mantida a um nível suficientemente alto, tal que a proporção de 

partículas molhadas, sob condições de estado estacionário, permaneça pequena, e o 

movimento do jorro não seja comprometido, ocasionando o colapso do jorro pela 

aglomeração de partículas no interior do leito (Passos et al., 1997). Essa técnica pode ser 

aplicada à secagem de suspensões não-newtonianas, devido ao alto cisalhamento entre as 

partículas, especialmente na região anular. 

Com isso é possível observar que o desempenho do secador é governado por dois 

fatores: as taxas de transferência de calor e massa envolvidas na secagem e à friabilidade da 

película aderida à superfície das partículas. A etapa limitante pode ser um desses fatores, no 
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que se refere à estabilidade do processo, já que esta depende não somente da taxa de secagem, 

mas também das propriedades mecânicas da película, que, se estiver fortemente aderida, pode 

simplesmente continuar a crescer como num processo de granulação. 

Segundo Mujumdar (1989), o acúmulo do material dentro do leito é um indicador de 

regime transiente. O mesmo depende de uma série de fatores, dentre os quais é possível 

destacar: vazões de suspensão e de ar, propriedades do material, localização da alimentação, 

características da atomização, etc. 

 Barret & Fane (1990), em experimentos realizados e relatados, observaram que o 

acúmulo no leito aumentava com a vazão da suspensão e diminuía com o aumento da vazão 

do ar. Em situações de baixas vazões de ar, nenhum estado estacionário foi observado após 3 

horas de operação. Foi observado ainda que a taxa de acumulação diminuía com o aumento da 

temperatura de secagem, porém, a eficiência térmica decrescia e as perdas de calor 

aumentavam com a temperatura. As propriedades da superfície e massa das partículas também 

afetavam a taxa de acúmulo. A textura rugosa provocava formação de uma película irregular 

com secagem não uniforme, onde a massa das partículas influenciava o nível de energia de 

colisão requerida para quebrar a película (partículas de alta densidade promovem a taxa de 

acumulação do estado estacionário a níveis mais baixos e tempos mais curtos). Por fim, foi 

relatado que o tipo de alimentação podia afetar imprevisivelmente na acumulação. 

Barret & Fane (1990) observaram ainda, que ao se utilizar uma placa defletora acima 

do jorro central, a cinética de atrição da película era afetada, o que favorecia a remoção do 

material acumulado no leito e, por conseguinte, a secagem da suspensão. 

Logo, uma seleção cuidadosa de condições operacionais, que se adequem ao tipo de 

material manipulado, é fundamental para controlar as inúmeras implicações técnicas as quais 

a utilização de um secador leito de jorro, para secagem de pastas e suspensões, está sujeita.  

Segundo Mujumdar (1989), o desempenho do leito de jorro pode ser comprometido 

devido à aglomeração das partículas inertes. Tal aglomeração é observada quando se trabalha 

com soluções viscosas ou grudentas. 

Com relação à qualidade do produto, Hufenussler e Kachan (1988) afirmam que os 

produtos desidratados no leito de jorro atendem aos padrões de conservação exigidos. Isso 

justifica os estudos que vem sendo realizados ao longo dos anos sobre a secagem de polpas de 

frutas em leito de jorro. 

Estudos realizados por Lima et al., (1995a) revelaram que os pós produzidos a partir 

da secagem de polpas de frutas apresentavam menor teor de umidade quando a secagem era 

efetuada em temperaturas mais elevadas, mas que o aumento da temperatura provocava o 
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escurecimento do pó (reação de Maillard) e formação de aglomerados. De acordo com Lima 

et al., (1995b), vazões de ar maiores aumentam as eficiências de trocas térmicas e de massa, 

porém, simultaneamente, o menor tempo de residência do pó na coluna implica em maiores 

níveis de umidade. 

Conforme explicado por Ochoa-Martinez et al. (1995), a secagem de produtos de 

origem vegetal em leito de jorro apresenta problemas de aderência das partículas e interrupção 

do jorro. Isso ocorre devido aos sucos de frutas e vegetais apresentarem elevados conteúdos 

de açúcares (glicose, frutose e sacarose) o que lhes conferem uma característica pegajosa. 

De acordo com os resultados apresentados por Ramos et al., (1998) e Medeiros 

(2001), elevados teores de gordura promovem maiores eficiências de coleta do pó, enquanto 

que o comportamento oposto é observado para a concentração de açúcar. 

 

3.3. Modelos para secagem em leito de jorro 

Diversos modelos para a descrição da secagem de pastas e suspensões em leito de 

jorro já foram propostos. A seguir são apresentados alguns modelos, com as hipóteses 

utilizadas e, para alguns casos, a formulação matemática proposta. 

 

3.3.1. Modelo de Pham (1983) 

Pham (1983) estudou o comportamento fluidodinâmico e térmico do jorro e o 

desempenho da secagem de sangue animal, apresentando um modelo matemático para prever 

o efeito de variações nas condições operacionais em alguns parâmetros do processo. 

Baseado na análise do comportamento, ele formulou as seguintes hipóteses para 

modelar qualitativamente a secagem em leito de jorro: 

• Ao contrário do que foi postulado posteriormente por Barret e Fane (1990), a 

evaporação ocorre apenas na região anular; 

• A temperatura do leito é constante; 

• O calor latente de evaporação é suprido principalmente pelas partículas presentes na 

região anular; 

• Há um equilíbrio térmico entre os sólidos e os fluidos na região anular; 

• Na região anular a taxa de evaporação é proporcional à diferença entre a umidade de 

saturação média e a umidade média do ar; 

• A capacidade máxima de secagem é alcançada quando a fração evaporada de água 

atinge um valor mínimo; 

• As perdas térmicas são consideradas desprezíveis. 
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3.3.2. Modelo de Barret e Fane (1990) 

Barret e Fane (1990) apresentaram de forma qualitativa, um modelo que procura 

descrever a secagem de suspensões em um leito de jorro, com a pasta introduzida pela parte 

inferior do leito. Não foi apresentada uma descrição matemática do problema. 

As considerações mais relevantes apresentadas pelos autores foram as seguintes: 

• A acumulação de material seco no secador cresce com o aumento da vazão de 

alimentação da suspensão e decresce com o aumento da vazão de ar e da temperatura 

do ar de secagem; 

• Existem três regiões principais as quais o secador pode ser dividido: o jorro, o ânulo e 

a fonte. As duas primeiras regiões foram divididas em região superior e inferior; 

• A taxa de evaporação na região de jorro é superior a da parte inferior do ânulo. 

• A velocidade do ar e a altura do leito são as variáveis que influenciam na velocidade 

das partículas nas três regiões; 

• Cada partícula recebe certa quantidade de suspensão que é função da taxa de 

circulação de sólidos e da vazão de suspensão; 

• A taxa de evaporação em ambas as regiões é influenciada diretamente pelos 

coeficientes de transferência de calor e os respectivos gradientes térmicos; 

• Quando as partículas abandonam a região de jorro, as mesmas estão revestidas de 

forma parcial ou total por uma fina camada de suspensão. Durante a passagem pelo 

leito, ocorre a secagem do filme que rodeia as partículas, o que o torna quebradiço. 

Esse filme é, então, solto quando as partículas se chocam com uma placa defletora, 

que fica localizada na região da fonte, sendo então arrastadas juntamente com o ar de 

secagem que deixa o sistema. 

 

3.3.3. Modelo de Reyes (1993) 

Segundo Reyes (1993) apud Oliveiraa (1996), no processo de secagem de suspensões, 

a evaporação ocorre tanto no jorro quanto no ânulo, portanto, há transferência de calor e de 

massa entre essas duas regiões. Diante disso, ele propôs um modelo que procura relacionar 

variáveis do processo por meio de balanços de massa e energia para cada região do leito. 

Esse modelo foi denominado Modelo a Duas Regiões (M2R). Tal modelo utilizou-se das 

seguintes simplificações: 

• A transferência de energia entre o jorro e o anel é desprezível; 

• Na região anular, há um equilíbrio térmico entre as partículas e o gás; 

• As partículas reingressam no jorro na parte inferior do leito; 
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• Há a necessidade de conhecimento de pelo menos uma variável de saída do processo; 

No desenvolvimento do modelo, foram aplicados balanços de massa e energia para a 

água nas duas regiões e no equipamento como um todo. No balanço global de energia, foram 

consideradas as perdas térmicas do equipamento para o ambiente. 

O modelo apresentado por Reyes (1993) trata somente do comportamento estacionário 

do processo, sendo a etapa transiente não avaliada. Ainda assim, o autor constatou, por meio 

de estimativas, a importância da região de jorro na evaporação, pois a fração de água 

evaporada nesta região assumiu valores significativos. 

 

3.3.4. Modelo de Oliveira et al. (1994) 

Oliveira et al. (1994) desenvolveram um modelo fundamentado nas hipóteses 

propostas por Pham (1983). Chegaram às equações que descrevem a secagem de pastas em 

leito de jorro a partir da realização de balanços de massa e de energia. Foi feita ainda a 

comparação de modelos de Pham, Pham Modificado, Kmiéc, MET e MET modificado. Os 

modelos modificados mantêm as características dos modelos originais, ao não ser pela 

inclusão de um termo representando a perda de calor para o ambiente. 

Os testes realizados com o modelo foram comparados com dados experimentais da 

secagem de sangue bovino e com estudos de evaporação de água em um leito de jorro cônico-

cilíndrico. Os autores constataram que o modelo descreve bem tanto a taxa de secagem quanto 

a umidade de saída do gás. Porém, a temperatura de saída do ar é superestimada pelo modelo. 

 

3.3.5. Modelo de Oliveiraa (1995) 

Povrenovic et al. (1987) propuseram um estudo para avaliar o escoamento do fluido 

em leito de jorro cônico. Consideraram que o secador pudesse ser dividido em n segmentos 

finitos de altura igual a H/n e com diâmetro correspondente à abertura média do cone. Com 

base nesse modelo, Oliveiraa (1995) desenvolveu a modelagem do processo de secagem de 

pastas em um leito de jorro cônico. Foram consideradas as seguintes hipóteses no 

desenvolvimento do modelo: 

• Não há aglomeração de partículas, pois a película de suspensão aderida na superfície 

do inerte é muito fina. Sendo assim, a circulação de inertes é efetiva no interior do 

leito, fato que garante uma distribuição homogênea e uma secagem contínua da 

suspensão por inerte no leito; 

• A evaporação da água ocorre somente na região anular. Nessa região os inertes, 

recobertos pela suspensão, descendem em contracorrente com o ar de secagem. O 
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atrito entre as partículas destes inertes é eficiente para garantir que a película de 

suspensão, já seca, se quebre e se desprenda do inerte na forma de pó; 

• Não há acúmulo de pó no interior do leito, pois o pó formado é arrastado pelo ar para 

um sistema de filtros acoplado na saída do secador; 

• Os inertes, ao atingirem o jorro, se encontram livres da suspensão e são aquecidos 

pelo ar de secagem; 

• A taxa de calor necessária para a evaporação da água é suprida, a princípio, pelo 

inerte aquecido em contato com a película de suspensão; 

• A passagem do ar na interface jorro-anel e a troca convectiva de calor entre o ar de 

secagem e os inertes (presentes no anel, em contato com esse ar) são os responsáveis 

pela transferência de calor entre o jorro e o anel. Nesse ponto, pode-se observar que o 

fluxo de ar na interface jorro-anel é sempre na direção do anel; 

• O material seco e o ar no jorro estão em equilíbrio térmico. 

 

3.3.6. Modelo de Oliveirab (1996) 

O modelo desenvolvido por Oliveirab (1996), que é baseado em Kmiec (1975), adota 

as seguintes considerações: 

• O mecanismo de secagem inicia com a pasta atomizada aderindo ao material inerte 

(partícula), onde será seca ao percorrer o leito, tornando-se quebradiça e, então sendo 

removida com o gás que deixa o sistema; 

• Cada partícula recebe a mesma quantidade de pasta; 

• Existe um limite máximo de alimentação de pasta ao leito, acima do qual ocorre 

colapso do processo; 

• A área total das partículas que formam o leito é igual à área de transferência de calor e 

de massa; 

• A difusão externa é a etapa controladora da secagem; 

• O filme de vapor existente na superfície das partículas está à temperatura de bulbo 

úmido do gás de saída; 

• A taxa de evaporação é função dos coeficientes de transferência de calor e de massa; 

• Há, somente, transferência de calor do gás para o material úmido; 

• As perdas térmicas são desprezíveis; 

• O processo ocorre em estado estacionário. 
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3.3.7. Modelo de Freitas (1996) 

Stocker et al. (1990) desenvolveram um modelo fluidodinâmico e térmico para um 

reator tipo-jorro e adaptado para o estudo de um leito de jorro com alimentação contínua de 

sólidos. Freitas (1996) estudou esse modelo e realizou um estudo da fluidodinâmica e da 

transferência de calor no leito de jorro com tubo draft e alimentação contínua de sólidos pela 

base do secador. No desenvolvimento do modelo foram utilizadas as seguintes hipóteses: 

• O modelo é unidimensional para ambas as fases, onde se considera apenas variação 

axial no leito, sendo os gradientes radiais e angulares desprezíveis; 

• As propriedades físicas das fases (massa específica e viscosidade) são funções da 

posição no leito; 

• Não há variação do diâmetro médio das partículas ao longo do tempo; 

• O diâmetro do jorro é mantido constante ao longo de todo o sistema (a seção de 

alimentação de sólidos, a entrada no jorro e o tubo interno apresentam o mesmo 

diâmetro); 

• Há escoamento cruzado de sólidos do ânulo para o jorro; 

• Há dispersão de gás do jorro para o ânulo; 

• Na região do tubo interno não há dispersão do gás e escoamento cruzado dos sólidos; 

• No balanço de energia são desprezados os termos de troca de calor por radiação e 

geração de calor e perdas através da parede do leito. 

O estudo realizado por Freitas (1996) concluiu que o comportamento fluidodinâmico 

influencia de forma explícita no comportamento térmico do leito de jorro. Tal conclusão 

realça a complexidade da representação matemática do comportamento desse tipo de secador. 

 

3.3.8. Modelo de Fernandes (2005) 

Fernandes (2005) trabalhou com um modelo matemático composto por balanços de 

energia no aquecedor e no leito de jorro, balanços de massa por componente e global nas fases 

sólida e gasosa. 

Algumas considerações foram feitas para simplificar o desenvolvimento do modelo, 

são elas: 

• O equipamento funciona como um tanque perfeitamente agitado, onde a temperatura 

no interior e na saída do leito são iguais, as umidades do ar no interior e na saída do 

leito são iguais, as umidades do sólido no interior e na saída do leito são iguais. 

• A difusão de água na película aderida é desprezível e no aquecedor ocorre apenas 

acúmulo de energia. 
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O balanço de energia no aquecedor é representado pela seguinte equação: 

 

( )ge geo geo ge ge aqge

ge

aq ge ge ge ge

W Cp T Cp T Pot qdT

Cpdt
MCp M T M Cp

T

− + −
=

∂
+ +

∂

 (1) 

 

Na Equação (1), o primeiro termo do numerador do lado direito da equação representa 

o transporte líquido de energia pelo ar de secagem. Pot é a potência fornecida pelo aquecedor 

no mesmo ar de secagem e qaq representa a troca de energia, por convecção natural, com o 

meio ambiente. O denominador desta mesma equação descreve a capacidade térmica de 

armazenamento de energia do gás no interior do aquecedor e da sua estrutura metálica. 

Já o balanço de energia no secador está representado pela Equação (2): 

 

( ) ( ) ( )

s

ge ge ge gs s pe pe pe so s gs s so s

gs so
g s gs s s so i i j

dT

dt

W Cp T Cp T F Cp T Cp T k H Cp T Cp T q

Cp Cp
M T Cp M T Cp M Cp MCp

T T

α

β

α

β

=

 = − + − − ∆ + − − 

 ∂   ∂ 
= + + + + +    

∂ ∂   

 (2) 

 

Nessa equação, o primeiro termo do numerador (α) da Equação (2) representa o 

transporte líquido de energia pelo ar de secagem no secador. O segundo termo representa o 

transporte líquido de energia pela pasta alimentada. O terceiro termo representa a taxa de 

secagem e a energia trocada entre o gás e a pasta seca na saída do leito. O termo q representa 

a troca de energia, por convecção natural, do secador para o meio ambiente. Já o denominador 

(β) da Equação (2) descreve a capacidade térmica de armazenamento de energia do gás e do 

sólido no interior do secador, das partículas inertes e da sua estrutura metálica. A capacidade 

térmica de armazenamento de energia (MCpj) foi ajustada aos dados experimentais. 

 

3.3.9. Modelo de Freire et al. (2009) 

O modelo desenvolvido por Freire et al. (2009) é também conhecido como modelo 

CST (Continuously Stirred Tank), por considerar o leito de jorro como um tanque agitado. 

Esse modelo foi estudado a fim de modelar e analisar o comportamento transiente da secagem 

de pastas em leito de jorro. Ele tem como fundamentos os balanços macroscópicos de 

transporte de calor e massa para as três fases envolvidas no processo: gasosa, sólida e líquida. 
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O modelo utiliza ainda uma expressão exponencial que descreve a taxa de secagem. As 

principais considerações feitas são: 

• O leito de jorro apresenta comportamento próximo a um tanque perfeitamente agitado; 

• A mistura gasosa comporta-se com um gás ideal; 

• A temperatura do sólido na saída é igual à do gás de exaustão; 

• O acúmulo de pasta no leito é insignificante; 

• A difusão de água no interior do filme (sólido aderido ao inerte) é desprezível. 

As equações globais de conservação de massa utilizadas para calcular as variações na 

umidade das fases gasosa (Equação 3) e líquida (Equação 4) são: 

 

  (3) 

 (4) 

 

onde ys é a fração mássica do vapor da água na saída do leito de jorro, t é o tempo, Mg é a 

massa de gás, Wge é a vazão mássica do gás na entrada do leito de jorro, ye é a fração mássica 

do vapor de água na entrada do leito de jorro, Wgs é a vazão mássica do gás na saída do leito 

de jorro, k é a taxa de secagem, xs é a fração mássica de água líquida na saída do leito de 

jorro, Fpe é a vazão mássica da pasta na entrada do leito de jorro, xe é a fração mássica de água 

líquida na entrada do leito de jorro e Fps é a vazão mássica da pasta na saída do leito de jorro. 

 O balanço de energia é usado para determinar a variação de temperatura do ar de 

exaustão. Para tanto é utilizada a seguinte equação: 

 

   (5) 

 

onde Ts é a temperatura do gás na saída do leito de jorro, Cpge é o calor específico do gás na 

entrada do leito de jorro, Tge é a temperatura do gás na entrada do leito de jorro, Cppe é o calor 

específico da pasta na entrada do leito de jorro, Tpe é a temperatura da pasta na entrada do 

leito de jorro, Cpgs é o calor específico do gás na saída do leito de jorro, Cpps é o calor 

específico da pasta na saída do leito de jorro, ∆H é o calor latente de vaporização, q é o calor 

perdido pelo leito de jorro, Mpi é a massa das partículas inertes, Cppi é o calor específico das 

partículas inertes, Mj é a massa do leito de jorro e Cpj é o calor específico do leito de jorro. 
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Para o cálculo da variável k, utiliza-se a seguinte expressão exponencial: 

 

  (6) 

 

onde a e b são coeficientes de ajuste. 

Esse modelo pode ser resolvido numericamente, através da utilização do método 

Runge-Kutta ou da rotina DASSL (Petzold, 1989). Para tanto, utilizam-se as seguintes 

condições iniciais (t=0): ys=ys,t=0 e Ts=Tgs,t=0, onde ys,t=0 é a fração mássica do vapor de água 

na saída do leito de jorro no tempo zero e Tgs,t=0 a temperatura do gás na saída do leito de 

jorro no tempo zero. 

O modelo apresentado utiliza também algumas equações complementares às equações 

de balanços de massa e energia, são elas: 

 

i) Vazão mássica da pasta na saída:  

  (7) 

 

ii) Vazão mássica do gás na saída: 

  (8) 

 

iii) Fração mássica de água líquida na pasta na entrada: 

  (9) 

onde C é a concentração da pasta. 

 

iv) Fração mássica do vapor de água no gás: 

  (10) 

onde y é a fração mássica do vapor de água e UA é a umidade absoluta. 

 

v) Massa de gás no leito de jorro: 

  (11) 

onde Vj é o volume do leito de jorro, Vpi é o volume ocupado pelas partículas inertes e ρar é a 

massa específica do ar. 

 

( )1 bt
k a e

−= −

ps peF F k= −
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vi) Perda de calor do leito de jorro com o ambiente: 

  (12) 

onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, Aj é a área lateral do leito de 

jorro e Tamb é a temperatura ambiente. 

 

vii) Área lateral do leito de jorro: 

  (13) 

onde rcc é o raio da coluna cilíndrica, zcc é a altura da coluna cilíndrica, rbe é o raio do bocal de 

entrada, zci é a altura do cone inferior, rbe é o raio do bocal de saída e zcs é a altura do cone 

superior. 

 

viii) Volume do leito de jorro: 

  (14) 

onde Vj é o volume do leito de jorro. 

 

ix) volume ocupado pelas partículas inertes: 

  (15) 

onde ε é a porosidade e ρs é a massa específica das partículas inertes. 

 

x) calor específico do ar (Himmelblau, 1998): 

  (16) 

onde Cpar é o calor específico do ar, T é a temperatura e PMar é o peso molecular do ar. 

 

xi) Calor específico do vapor de água (Himmelblau, 1998): 

  (17) 

onde Cp
v
água é o calor específico do vapor de água, T é a temperatura e PMágua é o peso 

molecular da água. 
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xii) Calor específico da água líquida (Himmelblau, 1998): 

   (18) 

onde Cp
l
água é o calor específico da água líquida. 

 

xiii) Calor específico do gás: 

   (19) 

onde Cpg é o calor específico do gás. 

 

xiv) calor específico da pasta: 

( )1l

p água pCp yCp y Cp= + −    (20) 

onde Cpp é o calor específico da pasta. 

 

xv) Pressão de vapor (Wilhelm, 1976): 

  (21) 

onde Pv é a pressão de vapor e Patm é a pressão atmosférica. 

 

xvi) Pressão de vapor na saturação (Wilhelm, 1976): 

  (22) 

onde Pvsat é a pressão de vapor na saturação. 

 

xvii) Umidade relativa (Wilhelm, 1976): 

   (23) 

onde UR é a umidade relativa. 

 

 Esse modelo, juntamente com as equações complementares citadas anteriormente 

foram utilizados para avaliação da influência das pastas na fluidodinâmica do leito durante a 

secagem de lodo de esgoto, leite desnatado, ovo homogeneizado e CaCO3, obtendo resultados 

satisfatórios. 

Na Tabela 3.1 estão apresentados, de forma simplificada, os modelos já citados, 

destacando-se suas principais características, considerações e/ou limitações. 

75, 4l
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Tabela 3.1 – Modelos para secagem de pastas e suspensões em leitos de jorro. 

Modelo 
Principais 

Características 
Considerações (Limitações) 

Pham 

Modelo que 

considera o balanço 

de entalpia para o 

gás e as partículas. 

• A dinâmica do jorro não sofre influência pela 

presença da pasta. 

• A evaporação ocorre apenas na região anular. 

• Há um equilíbrio térmico entre os sólidos e os fluidos 

na região anular; 

• As perdas térmicas são consideradas desprezíveis. 

Barret e 

Fane 
Modelo qualitativo 

• A dinâmica do jorro não sofre influência pela 

presença da pasta. 

• A taxa de evaporação na região de jorro é superior a 

da parte inferior do ânulo e maior que em toda região 

anular; 

• A velocidade do ar e a altura do leito são as variáveis 

que influenciam na velocidade das partículas nas três 

regiões; 

• Tratamento matemático complexo; 

Reyes 

Modelo a duas 

regiões com 

balanços de massa 

e energia para o 

jorro e o ânulo. 

• A transferência de energia entre o jorro e o anel é 

desprezível e na região anular, há um equilíbrio 

térmico entre as partículas e o gás; 

• As partículas reingressam no jorro na parte inferior do 

leito; 

• Há a necessidade de conhecimento de pelo menos 

uma variável de saída do processo; 

Oliveira et 

al. 

Baseado nas 

hipóteses de Pham 

(1983), com a 

inclusão de um 

termo de perda de 

calor para o 

ambiente. 

• Considera a perda de calor para o ambiente. 

• Descreve bem tanto a taxa de secagem quanto a 

umidade de saída do gás.  

• A temperatura de saída do ar é superestimada pelo 

modelo. 
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Tabela 3.1 – Modelos para secagem de pastas e suspensões em leitos de jorro (continuação). 

Modelo 
Principais 

Características 
Considerações (Limitações) 

Oliveira(a) 

Baseado em 

Povrenovic (1987). 

Composto por 

balanços de massa 

e energia e 

equacionamento 

dinâmico do leito 

para n segmentos 

cilíndricos em 

série. 

• Não há aglomeração de partículas e a evaporação da 

água ocorre somente na região anular; 

• Não há acúmulo de pó no interior do leito; 

• Os inertes, ao atingirem o jorro, se encontram livres 

da suspensão e são aquecidos pelo ar de secagem; 

• A taxa de calor necessária para a evaporação da água 

é suprida, a princípio, pelo inerte aquecido em contato 

com a película de suspensão; 

• A passagem do ar na interface jorro-anel e a troca 

convectiva de calor entre o ar de secagem e os inertes 

são os responsáveis pela transferência de calor entre o 

jorro e o anel.  

• O material seco e o ar no jorro estão em equilíbrio 

térmico. 

Oliveira(b) 

Baseado em Kmiec 

(1975). É um 

modelo a três 

regiões composto 

por balanços de 

massa e energia 

para o jorro, fonte e 

anel. 

• Cada partícula recebe a mesma quantidade de pasta; 

• Existe um limite máximo de alimentação de pasta ao 

leito, acima do qual ocorre colapso do processo; 

• A difusão externa é a etapa controladora da secagem; 

• A taxa de evaporação é função dos coeficientes de 

transferência de calor e de massa; 

• Há, somente, transferência de calor do gás para o 

material úmido; 

• As perdas térmicas são desprezíveis; 

• O processo ocorre em estado estacionário; 

• A presença da pasta não afeta a dinâmica do leito. 
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Tabela 3.1 – Modelos para secagem de pastas e suspensões em leitos de jorro (continuação). 

Modelo 
Principais 

Características 
Considerações (Limitações) 

Freitas 

Realiza um estudo 

da fluidodinâmica e 

da transferência de 

calor no leito de 

jorro com tubo 

draft e alimentação 

contínua de sólidos 

pela base do 

secador. 

• O modelo é unidimensional para ambas as fases, onde 

se considera apenas variação axial no leito; 

• As propriedades físicas das fases são funções da 

posição no leito; 

• Não há variação do diâmetro médio das partículas ao 

longo do tempo; 

• Há escoamento cruzado de sólidos do ânulo para o 

jorro; 

• Há dispersão de gás do jorro para o ânulo; 

• Na região do tubo interno não há dispersão do gás e 

escoamento cruzado dos sólidos; 

• São desprezados os termos de troca de calor por 

radiação e geração de calor e perdas através da parede 

do leito. 

Fernandes 

É um modelo 

matemático 

composto por 

balanços de energia 

no aquecedor e no 

leito de jorro, 

balanços de massa 

por componente e 

global nas fases 

sólida e gasosa. 

• O equipamento funciona como um tanque 

perfeitamente agitado, onde a temperatura no interior 

e na saída do leito são iguais, as umidades do ar no 

interior e na saída do leito são iguais, as umidades do 

sólido no interior e na saída do leito são iguais. 

• A difusão de água na película aderida é desprezível e 

no aquecedor ocorre apenas acúmulo de energia. 
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Tabela 3.1 – Modelos para secagem de pastas e suspensões em leitos de jorro (continuação). 

Modelo 
Principais 

Características 
Considerações (Limitações) 

Freire 

É um modelo 

baseado 

fundamentalmente 

em balanços 

macroscópicos de 

transporte de calor 

e massa para as três 

fases envolvidas no 

processo: gasosa, 

sólida e líquida. 

• O leito de jorro apresenta comportamento próximo a 

um tanque perfeitamente agitado; 

• A mistura gasosa comporta-se com um gás ideal; 

• A temperatura do sólido na saída é igual à do gás de 

exaustão; 

• O acúmulo de pasta no leito é insignificante; 

• A difusão de água no interior do filme é desprezível. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Materiais e Métodos 

  



Capítulo 4 – Materiais e Métodos 

 

Francisco Canindé de Moraes Filho – Setembro/2013      32 

4. Materiais e Métodos 
Neste capítulo são apresentados os materiais, equipamentos, metodologias e técnicas 

utilizadas na realização deste trabalho. Por se tratar de um trabalho de cunho teórico-

computacional, o mesmo não utilizou equipamentos de laboratório, nem reagentes, vidrarias 

ou algo do gênero. Foi utilizado um computador tipo desktop, para o desenvolvimento das 

atividades. A implementação do modelo foi feita em linguagem Fortran 90, utilizando o 

compilador Compaq Visual Fortran 6.0 para a transcrição do código. O software mencionado 

está acoplado à biblioteca IMSL, a qual armazena uma grande quantidade de sub-rotinas já 

implementadas e que serão aproveitadas no decorrer do trabalho. Os modelos utilizados foram 

os de Fernandes (2005) e de Freire (2009), já detalhados anteriormente. 

Os dados experimentais utilizados foram obtidos em trabalhos anteriores cujos 

experimentos foram realizados no Laboratório de Sistemas Particulados (Departamento de 

Engenharia Química – UFRN).  

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado conforme as seguintes etapas: 

• Busca na literatura de informação sobre a secagem de pastas e suspensões, bem como 

o levantamento dos dados experimentais obtidos no Laboratório de Sistemas 

Particulados da UFRN nos últimos 15 anos, dados esses que foram utilizados para 

validação do modelo. 

• Levantamento dos principais modelos utilizados para descrever o comportamento da 

secagem, bem como as considerações feitas e as simplificações utilizadas. Foram 

analisadas também as equações auxiliares utilizadas no desenvolvimento do modelo. 

• Implementação do modelo na linguagem Fortran 90, utilizando o software Compaq 

Visual Fortran 6.0. Nesse ponto, as equações foram transcritas em forma de algoritmo, 

bem como as rotinas necessárias para a resolução das equações diferenciais ordinárias 

obtidas. No caso dos métodos Runge-Kutta e a rotina DASSL, as rotinas já estavam 

implementadas na linguagem mencionada, tendo sido necessária somente a adequação 

das sub-rotinas às equações do modelo. Foi utilizado ainda o método Swarm para 

estimação dos parâmetros. 

• Análises do modelo com dados da literatura. Nessa fase, os dados levantados na 

primeira etapa foram inseridos no programa, já implementado, sendo possível avaliar a 

capacidade de predição do modelo com dados reais. Com base nos resultados obtidos 

e nos dados experimentais contidos na literatura, foi possível validar o modelo. 
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Deve-se ressaltar que em todas as análises, a secagem foi processada com alimentação 

contínua da pasta, sendo, portanto, os resultados passíveis de serem comparados com os dados 

experimentais obtidos nessas mesmas condições. 

 

4.1. Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para realização dos experimentos de secagem de leite de 

cabra (Dantas et al., 2011), suspensões de resíduo de acerola (Souza Jr., 2012) e evaporação 

da água (Dantas, 2013) são mostrados na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Equipamentos que compõem o sistema de secagem. 

 

O sistema de secagem consta de uma coluna de aço inox com 72 cm de altura e 

diâmetro de 18 cm com visores de acrílico na parte frontal. Há ainda uma base cônica, com 

ângulo incluso de 60°, altura de 13 cm e diâmetro de entrada de 3 cm, e um ciclone do tipo 

Lapple que promove a separação e coleta do pó. Um soprador de 7 cv fornece ar para o 

secador. Esse ar é aquecido por um trocador de calor com resistência elétrica com potência de 

2000 W. São utilizados termopares digitais para a realização das medidas de temperatura do 
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ar na entrada e saída da coluna, e as tomadas de pressão através de manômetros de tubo em 

“U”. Já a vazão do ar é medida com anemômetro digital e a umidade relativa do ar na saída do 

ciclone determinada através de um termohigrômetro digital. A alimentação contínua da 

suspensão é realizada através de uma bomba peristáltica conectada a um bico injetor de duplo 

fluido, em que o ar de atomização é fornecido por um compressor de baixa potência. 

 

4.2. Modelo Utilizado 

O modelo matemático escolhido para avaliar a secagem das suspensões mencionadas 

anteriormente utiliza o balanço de energia (Equação 2) no leito de jorro do modelo de 

Fernandes (2005) e os balanços de massa (Equações 3 e 4) e as equações auxiliares 

empregadas por Freire (2009), ou seja, Equações 7 – 23. 

A suposição da taxa de secagem ser constante foi eleita para representar o processo. 

Tal opção está baseada no comportamento dos dados experimentais analisados. Dessa forma, 

o termo de taxa de secagem (k) para cada experimento é inicialmente descrito pela Equação 

(24): 

 

   (24) 

  

Outra modificação realizada foi na equação de troca térmica do equipamento para o 

meio ambiente, antes contabilizada pela Equação 12, que considerava a força motriz de 

transferência de calor como (Ts-Tamb) passando a ser contabilizada pela Equação 25, que 

considera (Tp-Tamb). 

 

   (25) 

 

Conforme será mostrado adiante, é possível representar Tp por uma correlação 

empírica que leva em consideração as variáveis de secagem (vazão da pasta, temperatura e 

vazão do ar de secagem). Já o coeficiente convectivo médio (h) de troca térmica do leito de 

jorro para o ambiente é mantido como um parâmetro a ser estimado. 

As considerações empregadas no desenvolvimento do modelo são as seguintes: 

• A vazão e a temperatura de alimentação do ar de secagem são constantes; 

• Admite-se que o secador apresenta comportamento semelhante a um tanque de mistura 

perfeita; 

• Supõe-se que o ar e o vapor são gases ideais; 

k a=

( )j p amb
q hA T T= −
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• O acúmulo de sólido no interior do secador é insignificante; 

• O sólido e o ar de saída estão na mesma temperatura; 

• A difusão de água no interior do filme (sólido aderido ao inerte) é desprezível.  

 

4.3. Técnica Swarm 

A técnica Swarm ou otimização por enxame de partículas (PSO) é uma técnica de 

inteligência artificial (AI), utilizada para encontrar soluções aproximadas para maximização 

numérica extremamente difícil e problemas de minimização. A Swarm é inspirada no 

comportamento de grupo, como o bando de pássaros e o cardume de peixes. 

A PSO pode ser classificada como meta-heurística, pois faz pouca ou nenhuma 

suposição sobre o problema a ser otimizado e pode pesquisar vastos espaços de soluções 

candidatas. No entanto, técnicas meta-heurísticas não garantem que uma solução ideal seja 

sempre encontrada. Mais especificamente, a PSO não usa o gradiente do problema a ser 

otimizado, o que significa que essa técnica não exige que o problema de otimização seja 

diferenciável, como é exigido por métodos clássicos de otimização. 

De uma forma geral, a PSO é uma sub-rotina computacional que otimiza um problema 

iterativamente tentando melhorar uma solução “candidata” em relação a uma determinada 

medida de qualidade. A PSO otimiza um problema por ter uma população de soluções 

candidatas, usualmente apelidado de partículas, e estas partículas se movem em torno do 

espaço de pesquisa de acordo com as fórmulas matemáticas para a posição da partícula e sua 

velocidade. Cada movimento da partícula é influenciado pela sua melhor posição e também é 

orientado em direção às melhores posições conhecidas no espaço de busca, que são 

atualizados quando melhores posições são encontrados por outras partículas. Isto é esperado 

para mover o enxame para as melhores soluções. 

 

4.4. Desenvolvimento do Programa 

A implementação do modelo foi realizada em linguagem Fortran 90. Para tanto, 

utilizou-se o software Compaq Visual Fortran 6.0. As equações do modelo, por sua vez, 

foram transcritas em forma de algoritmo e as sub-rotinas foram adaptadas para resolução dos 

balanços. 

De uma forma geral, as análises seguiram o fluxograma apresentado na Figura 4.2 e 

foram conduzidas em condições operacionais (temperatura do gás na entrada, vazão de 

alimentação da pasta, carga de inerte etc.) coerentes com os dados experimentais levantados, 

buscando-se a validação do modelo. 
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Figura 4.2 – Fluxograma ilustrativo do procedimento de análise. 

 

O programa desenvolvido está ilustrado na Figura 4.3, onde é apresentado de forma 

simplificada o fluxograma de chamada das rotinas computacionais. 
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Figura 4.3 – Fluxograma ilustrativo de operação do programa desenvolvido. 

 

O programa (Figura 4.3) inicia-se com a chamada da sub-rotina 

“Swarm_estimação.f90”. Nessa sub-rotina, está o código principal, que faz a leitura das 

variáveis de entrada e inicializa as partículas da técnica Swarm. Em seguida, é acionada a 

“Sumsq.f90”, onde é calculada a Soma dos Mínimos Quadrados (SMQ), função objetivo a ser 

minimizada pela PSO (Equação 26). 

 

   (26) ( )
2

experimental preditoSMQ Valor Valor= −∑
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No cálculo da SMQ é chamada a rotina “Modelo.f90”, que gerencia a chamada das 

equações dos balanços contidas na “Res.f90”, e as sub-rotinas DASSL, bem como as 

equações complementares do modelo. Essa iteração permanece até que a SMQ atinja o 

critério de convergência e, então, os melhores resultados são apresentados. 

 

 

Figura 4.4 – Imagem da tela principal do programa. 

 

4.5. Planejamentos Experimentais 

A secagem do leite caprino e os experimentos de evaporação com a água seguiram 

dois planejamentos experimentais. No caso da água, os experimentos realizados conforme o 

planejamento, foram importantes para compreender o comportamento da temperatura da 

parede do secador (Tp), melhorando o cálculo das perdas de calor para o ambiente. Estes 

experimentos foram fundamentais para verificação das influências que cada variável exerce 

sobre o processo. Através da análise estatística dos resultados dos experimentos com a água 

foi possível se encontrar correlações para a taxa de secagem (k) e para a temperatura da 

parede Tp. Para o rejeito da acerola, foram explorados dois experimentos em condições 

diferentes, a fim de prever a capacidade do modelo de descrever o comportamento da 

secagem. 

 

4.5.1. Experimentos de evaporação da água 

O planejamento experimental para o estudo da evaporação da água foi do tipo fatorial 

2³ com 3 pontos centrais, totalizando 11 experimentos em diferentes condições operacionais. 

Na Tabela 4.1 são apresentados os níveis para os três fatores e seus valores 

codificados. As condições dos experimentos estão apresentadas na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.1 – Níveis das variáveis e seus valores codificados para os experimentos de 

evaporação de água. 

Nível 
Fator 

Qp (mL/min) Wge (g/s) Tge (°C) 

-1 7 38,88 75 

0 15 42,41 95 

+1 23 45,94 115 

 

Tabela 4.2 – Condições de operação dos experimentos de evaporação de água. 

Experimento 
Nível 

Qp* Wge* Tge* 

01 0 0 0 

02 0 0 0 

03 0 0 0 

04 1 -1 -1 

05 1 1 -1 

06 -1 -1 -1 

07 -1 1 -1 

08 1 -1 1 

09 1 1 1 

10 -1 -1 1 

11 -1 1 1 

 

4.5.2. Experimentos de secagem do leite de cabra 

O planejamento experimental estudado por Dantas et al. (2011), na secagem do leite 

caprino, foi do tipo estrela. O método do planejamento em estrela consiste em selecionar um 

número fixo de níveis e, então, executar experimentos com todas as possíveis combinações 

destes. O autor realizou um planejamento fatorial com quatro níveis (−1,41; −1; +1 e +1,41) 

em relação a um estado padrão (nível 0 ou ponto central) para cada variável. Assim, para as 

duas variáveis envolvidas no estudo (Qp e Tge), o número de experimentos realizados para 

investigar todas as combinações possíveis foi igual a 11, já que o estado padrão foi repetido 

três vezes. 
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Na Tabela 4.3 estão apresentados os níveis mencionados para seus devidos fatores e 

seus valores codificados. Já as condições dos experimentos estão apresentadas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.3 – Níveis das variáveis e seus valores codificados para os experimentos de secagem 

do leite de cabra (Wge = 42,0 g/s). 

Nível 
Fator 

Qp (mL/min) Tge (°C) 

−1,41 5,5 74 

−1 8 80 

0 14 95 

+1 20 110 

+1,41 22,5 116 

 

Tabela 4.4 – Condições de operação dos experimentos de secagem do leite de cabra. 

Experimento 
Nível 

Qp* Tge* 

01 +1 −1 

02 0 0 

03 0 0 

04 0 0 

05 −1 −1 

06 +1 +1 

07 −1 +1 

08 0 −1,41 

09 0 +1,41 

10 +1,41 0 

11 −1,41 0 

 

4.5.3. Experimentos de secagem do resíduo de acerola 

Os experimentos de secagem do resíduo da acerola realizados conjuntamente com 

Souza Jr. (2012) não seguiram um planejamento experimental, já que só foram realizados dois 

experimentos. O intuito de explorar a secagem dessa suspensão foi testar a capacidade de 

descrição do modelo implementado. As condições experimentais estão mostradas na Tabela 

4.5. 
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Tabela 4.5 – Condições de operação dos experimentos de secagem do resíduo da acerola (Wge 

= 42,0 g/s). 

Experimento 
Fator 

Qp (mL/min) Tge (°C) 

01 6,8 71 

02 7,1 81 

 

4.6. Cálculo dos Erros 

Nas análises da capacidade de previsão do comportamento experimental, foram 

calculados os erros médios relativos (EMR) para as variáveis adimensionalisadas y/y0 e 

Tgs/Tgs0 utilizando a Equação 27. 

 

   (27) 

 

 Para a taxa de secagem (k), calculou-se a taxa experimental média para cada ensaio, 

considerando todos os dados experimentais, segundo a Equação 28, e em seguida aplicou-se a 

Equação 29 para calcular o erro entre o valor predito pela correlação empírica desenvolvida e 

o valor experimental. 

 

   (28) 

   (29) 
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5. Resultados e Discussões 
Neste capítulo serão apresentados, inicialmente, os resultados dos experimentos de 

evaporação de água (Dantas, 2013) para determinação dos comportamentos da temperatura da 

parede, bem como da taxa de evaporação. Serão mostrados ainda, os resultados do 

planejamento experimental e do ajuste do modelo proposto para ambas as situações 

mencionadas. Em seguida, serão exibidos os experimentos do leite de cabra (Dantas et al, 

2011), onde serão discutidos o ajuste do modelo e o comportamento transiente da secagem. 

Por fim, serão apresentados os resultados da secagem do rejeito da acerola (Souza Jr., 2012), 

com a discussão da secagem e do ajuste de modelo. 

 

5.1. Análise Experimental: experimentos de evaporação de água 

 

Os experimentos de evaporação utilizando água foram de suma importância para a 

avaliação da taxa de evaporação, bem como para analisar o comportamento dinâmico da 

temperatura da parede no secador. Tais observações contribuíram para uma melhor estimativa 

das perdas de calor para o ambiente. 

Na realização dos ensaios, foram utilizados três termopares distribuídos axialmente de 

forma uniforme em três posições distintas na parede do secador. Para fins de cálculo, utilizou-

se a média dessas três temperaturas, como sendo a temperatura da parede (Tp). 

Inicialmente, foram testadas duas correlações para a taxa de evaporação (Equações 6 e 

30), sendo os seus parâmetros estimados e ajustados aos dados experimentais em cada ensaio. 

 

 (30) 

 

No entanto, observou-se que a contribuição que os parâmetros b e c exerciam sobre a 

taxa era insignificante frente ao parâmetro a. Logo, o ajuste dos parâmetros conduzia a 

resultados que levavam à consideração de taxa constante. Sendo assim, passou-se a adotar 

essa consideração (Equação 24) em cada experimento. 

A seguir, estimou-se a taxa de evaporação média (Equação 28) em cada experimento a 

partir do balanço de ar na coluna. Observou-se ainda, que a taxa sofria forte dependência com 

as variáveis de operação e que em praticamente todos os experimentos, a partir de um dado 

tempo, a umidade do ar na saída do secador tendia a estabilizar o que caracterizaria a taxa 

btk a ce−= +
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constante. Vale salientar que essa taxa média, considera todos os dados experimentais e não 

somente os dados coletados após a estabilização da umidade. 

 

5.1.1. Planejamento Experimental 

 

A matriz experimental com os valores de taxa experimental de evaporação e a 

temperatura da parede estão apresentadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Matriz experimental para os ensaios da evaporação de água. 

Exp 
Nível kexp 

(g/s) 

Tp 

(°C) Qp (mL/min) Wge (g/s) Tge (°C) 

01 15 42,41 95 0,2466 49,2 

02 15 42,41 95 0,2470 51,9 

03 15 42,41 95 0,2494 51,8 

04 23 38,88 75 0,3772 41,6 

05 23 45,94 75 0,3785 39,2 

06 7 38,88 75 0,1150 49,4 

07 7 45,94 75 0,1123 45,7 

08 23 38,88 115 0,3811 55,7 

09 23 45,94 115 0,3803 55,8 

10 7 38,88 115 0,1154 68,6 

11 7 45,94 115 0,1100 64,7 

 

 Com base nos dados apresentados, o modelo foi executado para cada experimento 

tendo como variáveis respostas ao planejamento experimental a taxa de evaporação e a 

temperatura da parede em função das variáveis operacionais. Os efeitos individuais e 

combinados das variáveis independentes sobre a taxa de evaporação e as temperaturas da 

parede são apresentados nas Tabelas 5.2 e 5.3, respectivamente. 
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Tabela 5.2 – Resposta ao planejamento experimental da taxa de evaporação para os ensaios da 

evaporação de água. 

 Efeito Erro Padrão t (2) p -95% +95% 

Média 0,24613 0,00080 307,679 0,00001 0,24269 0,24957 

Qp 0,26592 0,00188 141,745 0,00005 0,25785 0,27400 

Wge -0,00197 0,00188 -1,053 0,40295 -0,01005 0,00610 

Tge 0,00110 0,00188 0,585 0,61796 -0,00698 0,00917 

Qp e Wge 0,00236 0,00188 1,256 0,33595 -0,00572 0,01043 

Qp e Tge 0,00236 0,00188 1,259 0,33513 -0,00571 0,01043 

Wge e Tge -0,00141 0,00188 -0,751 0,53107 -0,00948 0,00666 

Qp, Wge e Tge 0,00022 0,00188 0,117 0,91784 -0,00785 0,00829 

 

Tabela 5.3 – Resposta ao planejamento experimental da temperatura da parede para os ensaios 

da evaporação de água. 

 Efeito Erro Padrão t (2) p -95% +95% 

Média 52,14545 0,46155 112,978 0,00008 50,15956 54,13135 

Qp -9,02500 1,08244 -8,338 0,01408 -13,68234 -4,36766 

Wge -2,47500 1,08244 -2,287 0,14953 -7,13234 2,18234 

Tge 17,22500 1,08244 15,913 0,00393 12,56766 21,88234 

Qp e Wge 1,32500 1,08244 1,224 0,34555 -3,33234 5,98234 

Qp e Tge -1,87500 1,08244 -1,732 0,22538 -6,53234 2,78234 

Wge e Tge 0,57500 1,08244 0,531 0,64837 -4,08234 5,23234 

Qp, Wge e Tge 0,67500 1,082436 0,624 0,59654 -3,98234 5,33234 

 

A partir das respostas dos planejamentos experimentais, pôde-se observar, para o caso 

da taxa de evaporação, que o efeito individual da vazão de pasta (Qp) contribui de forma mais 

significativa para o valor de k. Essa contribuição se dá de forma positiva, ou seja, um aumento 

de Qp leva a um aumento de k, o que era de se esperar, visto que ao aumentar a alimentação 

do sistema, mais material é fornecido e, por conseguinte, o potencial energético fornecido 

pelo ar de secagem, passa a ser utilizado para evaporação, ao invés de ser perdido para o 

ambiente. 

Para o caso da temperatura da parede, foram observados dois efeitos individuais 

preponderantes, o efeito da vazão da pasta e o da temperatura do ar alimentado. O primeiro 

contribui de forma negativa, ou seja, um aumento de Qp leva a uma diminuição de Tp. Tal fato 
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é plenamente justificável, visto que, quando se trabalha com vazões de alimentação maiores, 

utiliza-se mais energia na evaporação da água e, portanto, menos energia é perdida para 

provocar a elevação da temperatura da parede. Já o segundo efeito, contribui de forma 

positiva, fato também já esperado, visto que ao aumentar o fornecimento de energia ao 

sistema, aumenta-se o potencial energético. Como parte dessa energia não é utilizada para 

evaporação, estará disponível para aquecimento do equipamento e consequentemente, a 

temperatura da parede aumenta. 

Tendo em vista um melhor cálculo das variáveis dependentes, todos os efeitos, sejam 

eles individuais ou combinados, estatisticamente significativos ou não, foram utilizados. As 

equações 31 e 32 descrevem as correlações para o cálculo de k e Tp, respectivamente. 

 

  (31) 

 (32) 

 

 A significância estatística e a capacidade de predição destes modelos foram 

verificadas através da análise de variância. Os resultados da distribuição F da taxa e da 

temperatura da parede são mostrados na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Análise de variância dos modelos da taxa de evaporação e da temperatura da 

parede. 

Modelo R² Ajuste 

Teste F 

Regressão 

(Fcalculado/Ftabelado) 

Falta de Ajuste 

(Fcalculado/Ftabelado) 

k 0,99986 0,9995 339,28 0,008 

Tp 0,98683 0,9561 3,61 0,132 
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Para ambos os casos, os coeficientes de ajuste foram superiores a 0,95, o que significa 

que há um ajuste satisfatório entre os valores observados e os preditos pela correlação. Os 

testes F de regressão apresentaram razões entre o valor calculado e o tabelado superiores a 1, 

indicando, portanto, que a regressão é significativa. Já os testes F para a falta de ajuste 

apresentaram razões inferior a 1, indicando, assim, que os modelos possuem caráter preditivo. 

Portanto, considerando um intervalo de confiança de 95%, as equações propostas para 

a taxa de evaporação e para a temperatura da parede são significativas e representam bem os 

dados experimentais, considerando qualquer uma das variáveis independentes. 

Nas Figuras 5.1 e 5.2 são apresentados os gráficos ilustrando os valores preditos pelas 

correlações versus os valores observados experimentalmente para a taxa e temperatura da 

parede, respectivamente. Nesses gráficos é possível perceber o excelente ajuste que as 

correlações proporcionam. 

 

Figura 5.1 – Valores Preditos versus Observados para a taxa de evaporação. 

 

Os valores preditos, para o caso da taxa, praticamente não apresentam desvios em 

relação aos valores observados, preponderando um erro médio de 0,261%, um mínimo de 

0,035% e o máximo de 1,243%. Já para a temperatura da parede, os desvios giram em torno 

de uma média de 1,257% e o mínimo de 0,162%. A única exceção é um dos três pontos 

centrais, cujo erro atingiu 5,649%, ainda assim, considerado dentro do tolerável. Na Tabela 

5.5 é possível analisar a magnitude desses desvios através dos erros médios relativos (EMR). 
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Figura 5.2 – Valores Preditos versus Observados para a temperatura da parede. 

 

Tabela 5.5 – Erros médios relativos para o ajuste da taxa e da temperatura da parede. 

Exp 
kexp 

(g/s) 

kpred 

(g/s) 

EMRtaxa 

(%) 

Tp 

(°C) 

Tp,pred 

(°C) 

EMRTp 

(%) 

01 0,2466 0,2461 0,103 49,2 52,1 5,649 

02 0,2470 0,2461 0,912 51,9 52,1 0,471 

03 0,2494 0,2461 1,243 51,8 52,1 0,663 

04 0,3772 0,3766 0,035 41,6 40,8 1,910 

05 0,3785 0,3782 0,035 39,2 39,1 0,267 

06 0,1150 0,1152 0,115 49,4 49,3 0,212 

07 0,1123 0,1125 0,119 45,7 44,9 1,735 

08 0,3811 0,3812 0,035 55,7 55,6 0,188 

09 0,3803 0,3804 0,035 55,8 55,0 1,417 

10 0,1154 0,1155 0,115 68,6 67,8 1,149 

11 0,1100 0,1096 0,121 64,7 64,6 0,162 

 

Assim, está justificada a utilização das equações empíricas ajustadas aos dados 

experimentais na determinação das taxas e temperatura da parede no modelo proposto para 

descrever o comportamento do secador de leito de jorro com partículas inertes e alimentação 

contínua de pastas, líquidos, emulsões ou suspensões. Essas correlações são utilizadas para as 
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análises de secagem do leite e do rejeito da acerola, ressalvando que nas análises das pastas é 

considerado o teor de sólido no balanço, diferindo dos experimentos com água, onde esse teor 

é nulo. 

 

5.2. Estudo de Caso 1: evaporação de água 

 

Os resultados serão apresentados agrupados para observação e discussão dos efeitos 

das variáveis temperatura do gás na entrada (Tge), vazão de pasta (Qp) e vazão do gás (Wge) 

sobre o comportamento das variáveis fração mássica (y) e temperatura do gás na saída do 

secador (Ts). Para fins de facilitação do entendimento e melhor visualização dos resultados, 

foram estabelecidas variáveis adimensionalisadas em relação às condições iniciais de umidade 

e temperatura do ar na saída do secador. Portanto, serão mostrados os resultados de y/y0 e 

Ts/Ts0 em função do tempo. 

 Nas Figuras 5.3 e 5.4 estão representadas as reprodutibilidades dos experimentos 

realizados nas condições do ponto central para fração mássica e temperatura do gás na saída, 

respectivamente. 

Conforme se observa na Figura 5.3, há razoável reprodutibilidade dos dados relativos 

aos experimentos replicados no ponto central, cujos desvios podem ser atribuídos às 

condições ambientais não controladas tais como umidade e temperatura do ar ambiente. Com 

relação aos dados observados e preditos pelo modelo, percebe-se claramente que há variação 

na umidade experimental no início do processo, decorrente das condições transientes, não 

preditas pelo modelo.  Esta variação, conforme cita diversos autores, entre os quais Medeiros 

(2001), é inerente do processo. A alimentação do leito de jorro é iniciada quando o mesmo 

atinge condições de estabilidade de temperatura, pressão, vazão do ar, apenas com o material 

inerte. O leito encontra-se aquecido, com todo seu potencial para promover a evaporação. 

Assim, as taxas iniciais de evaporação são bem mais elevadas. À medida que a alimentação de 

líquido, pasta ou suspensão prossegue, o leito sofre resfriamento, as taxas de evaporação 

diminuem e tendem a estabilizar em um dado patamar de temperatura e umidade do ar, 

atingindo o estado estacionário, desde que suas condições fluidodinâmicas não sejam 

comprometidas. Nas condições de estabilidade observadas na Figura 5.3, o modelo reproduz 

muito bem o comportamento observado para os dados de fração mássica. 

Com relação ao comportamento da temperatura do gás na saída, verifica-se na Figura 

5.4, a boa reprodutibilidade dos dados experimentais. Os dados preditos pelo modelo 

reproduzem muito bem os dados observados experimentalmente, notando-se, conforme 
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comentado no parágrafo anterior, variações no período inicial do processo, ou seja, início da 

alimentação de água. As pequenas diferenças podem ser atribuídas às distintas umidades 

absolutas do ar na entrada do secador.  

 

Figura 5.3 – Experimentos nas condições do ponto central para fração mássica (Qp = 15 

mL/min | Wge = 42,41 g/s | Tge = 95°C). 

 

 

Figura 5.4 – Experimentos nas condições do ponto central para temperatura do gás na saída 

(Qp = 15 mL/min | Wge = 42,41 g/s | Tge = 95°C). 

0,7

1,2

1,7

2,2

2,7

3,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

y/
y 0

t (min)

Exp 01 Pred 01 Exp 02 Pred 02 Exp 03 Pred 03

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

T
s/T

s0

t (min)

Exp 01 Pred 01 Exp 02 Pred 02 Exp 03 Pred 03



Capítulo 5 – Resultados e Discussões 

 

Francisco Canindé de Moraes Filho – Setembro/2013      51 

Para se avaliar concomitantemente a concordância dos dados experimentais com os 

preditos pelo modelo e o efeito da temperatura do ar na entrada do secador combinado com o 

efeito da vazão de água (com a vazão do ar fixada no nível mais alto), nas Figuras 5.5 e 5.6 

são ilustrados os dados de fração mássica e temperatura do ar na saída do leito de jorro 

adimensionais para os experimentos 5, 7 e 9, cujas condições de operação encontram-se 

especificadas no titulo de cada figura. 

 

 

Figura 5.5 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito da 

temperatura do gás na entrada. (Exp 05: Qp = 23 mL/min | Wge = 45,94 g/s | Tge = 75°C – Exp 

07: Qp = 7 mL/min | Wge = 45,94 g/s | Tge = 75°C – Exp 09: Qp = 23 mL/min | Wge = 45,94 g/s 

| Tge = 115°C) 

 

Percebe-se na Figura 5.5 que o experimento 5 realizado na condição de maior vazão 

de alimentação de água (23 mL/min) e mais baixa temperatura (75°C), apresentou frações 

adimensionais bastante elevadas e distantes dos dados preditos pelo modelo. É importante se 

observar que este experimento apresentou problemas em relação ao comportamento 

fluidodinâmico, caracterizado por acentuadas variações na queda de pressão e ameaça de 

colapso do jorro, ou seja, nesta condição de temperatura o leito atingiu condições de 

instabilidade na vazão de 23 mL/min, o que justifica o importante  desvio do modelo em 

relação aos dados experimentais. Para a mesma vazão de água no nível mais alto de 

temperatura (115°C), o comportamento fluidodinâmico foi estável e o modelo se ajustou 
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muito bem aos dados experimentais. Registra-se que a taxa de evaporação de água para ambos 

os experimentos (5 e 9) foram bastante próximas, o que demonstra a importante influência da 

vazão de alimentação no potencial de evaporação do secador. Para a vazão de 7 mL/min, na 

condição de mais baixa temperatura (75°C), o leito operou em condições fluidodinâmicas 

estáveis, o modelo representou muito bem o comportamento experimental e a curva de fração 

mássica praticamente coincide com a do experimento 9. Conforme pode se observar no 

Apêndice A1, a umidade absoluta do ar na entrada do secador estava muito elevada (UAe = 

0,0182 g/g), o que justifica os valores adimensionais bem abaixo dos observados no 

experimento 5 (UAe = 0,0049 g/g). 

 

 

Figura 5.6 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

do efeito da temperatura do gás na entrada. (Exp 05: Qp = 23 mL/min | Wge = 45,94 g/s | Tge = 

75°C – Exp 07: Qp = 7 mL/min | Wge = 45,94 g/s | Tge = 75°C – Exp 09: Qp = 23 mL/min | 

Wge = 45,94 g/s | Tge = 115°C) 

 

Com relação ao comportamento da temperatura, o modelo representou muito bem os 

três experimentos cujas curvas são ilustradas na Figura 5.6. Percebe-se também o importante 

efeito da vazão de alimentação e da interação vazão de alimentação versus temperatura do ar 

na entrada do secador. Devido à baixa vazão de alimentação do experimento 7, a temperatura 

adimensional é a mais elevada, ou seja, a temperatura do ar na saída do secador se mantém 

mais próxima das condições inicial. Para o experimento 5 a temperatura alcança um patamar 
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inferior a 60% da temperatura inicial. Na mesma condição de vazão de 23 mL/min e 

temperatura de 115 °C, o patamar alcançado para a temperatura está em torno de 72% da 

temperatura inicial. 

Para análise do efeito da vazão do ar combinado com o efeito da vazão de alimentação 

da água (com a temperatura fixada no nível mais alto, 115°C) foram agrupados os 

experimentos 8, 10 e 11, cujas curvas de frações mássicas e temperaturas adimensionais estão 

ilustradas nas Figuras 5.7 e 5.8. 

 

 

Figura 5.7 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito 

vazão do ar. (Exp 08: Qp = 23 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 115°C – Exp 10: Qp = 7 

mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 115°C – Exp 11: Qp = 7 mL/min | Wge = 45,94 g/s | Tge = 

115°C) 

 

Na Figura 5.7, observa-se que o modelo representa bem o comportamento 

experimental observado nos experimentos 10 e 11, realizados em condições de baixa vazão de 

alimentação de água (7 mL/min) e elevada temperatura (115°C), independentemente da vazão 

de ar empregada no processo. Registram-se elevadas umidades do ar na entrada do secador 

nos experimentos 10 e 11 realizados no mesmo dia. Esses dados são mostrados no Apêndice 

A1. Para o experimento 8, onde foi alimentada a maior vazão de água, apesar da temperatura 

fixada em 115°C, o modelo representa satisfatoriamente o comportamento experimental 

sofrendo influência da baixa vazão do ar, que parece insuficiente para manter condições de 
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jorro estável no nível mais alto de vazão de alimentação de água (23 mL/min). O patamar de 

fração mássica é alcançado aos 25 minutos em níveis de umidade 70% superior a umidade 

inicial do ar estabilizada na saída do secador, ou seja, antes de se iniciar a alimentação da 

água. 

Na Figura 5.8, verifica-se que o comportamento da temperatura adimensional é bem 

representado pelo modelo, registrando-se a importante redução da temperatura no 

experimento 8, provocada pelos efeitos combinados da elevada vazão de alimentação com 

baixa vazão de ar. 

 

 

Figura 5.8 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para da 

avaliação do efeito vazão do ar. (Exp 08: Qp = 23 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 115°C – 

Exp 10: Qp = 7 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 115°C – Exp 11: Qp = 7 mL/min | Wge = 

45,94 g/s | Tge = 115°C) 

 

 Os experimentos 4, 6 e 8 foram agrupados para ilustrar o comportamento da fração 

mássica e da temperatura adimensionais variando-se a vazão de alimentação da água e a 

temperatura do ar na entrada do secador, quando a vazão do ar encontra-se fixada no nível 

mais baixo. As curvas são ilustradas nas Figuras 5.9 e 5.10. 
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Figura 5.9 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito da 

vazão de alimentação de água. (Exp 04: Qp = 23 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 75°C – Exp 

06: Qp = 7 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 75°C – Exp 08: Qp = 23 mL/min | Wge = 38,88 g/s 

| Tge = 115°C) 

 

Conforme se observa na figura 5.9, para o experimento 4 o modelo não representa de 

forma satisfatória o comportamento experimental da fração mássica adimensional, visto ser 

esta a pior condição de processo com comprometimento da estabilidade do jorro, devido ao 

efeito combinado da elevada vazão de água, baixas temperatura e vazão do ar de secagem. 

São registrados problemas de instabilidade na queda de pressão, altura da fonte e permanente 

ameaça de colapso do jorro. Nas mesmas condições de vazão do ar e da pasta, mas no nível 

mais alto de temperatura (115°C), as curvas de fração mássica adimensional experimental e 

teórica são mais próximas, o que caracteriza conforme já se discutiu anteriormente uma 

representação satisfatória do modelo frente aos dados experimentais. Para o experimento 6, 

onde a alimentação  de água se restringe aos 7 mL/min, mesmo nos níveis mais baixos de 

temperatura e vazão do ar, o modelo representa muito bem os dados experimentais. Estes 

resultados corroboram com toda a discussão anterior relativa ao importante efeito da vazão da 

alimentação de água e das interações entre as demais variáveis (Ts, Qp e Wge) sobre o 

comportamento do leito de jorro constituído por partículas inertes, quando submetido à 

alimentação de líquidos, pastas ou suspensões, mesmo quando não existe a presença do 
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sólido, como é o caso da água, considerada por alguns autores (Freire, 2009; Costa Jr. et al., 

2006; Fernandes, 2005, Spitzer Neto, 2001) como uma pasta padrão. 

Para a temperatura adimensional, verifica-se na Figura 5.10, que os dados do 

experimento 4,  são representados satisfatoriamente pelo modelo. O experimento 8 já foi 

discutido anteriormente e para o experimento 6 o modelo representa muito bem os dados  da  

temperatura. 

 

 

Figura 5.10 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

do efeito da vazão de alimentação de água. (Exp 04: Qp = 23 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 

75°C – Exp 06: Qp = 7 mL/min | Wge = 38,88 g/s | Tge = 75°C – Exp 08: Qp = 23 mL/min | 

Wge = 38,88 g/s | Tge = 115°C) 

 

 Na Tabela 5.6 estão apresentados os erros médios relativos (Equação 27) no ajuste do 

modelo aos dados de fração mássica e temperatura do gás na saída. De uma forma geral, o 

modelo consegue prever bem o comportamento dinâmico de ambas as variáveis, com um erro 

médio relativo em torno de 6,78% para y e 1,52% para Ts. As exceções são os experimentos 4 

e 5, que apresentaram problema de instabilidade fluidodinâmica, como já foi mencionado 

anteriormente, o que contribuiu para elevados erros nos dados preditos pelo modelo para a 

fração mássica. Ainda assim, nessas situações os erros na predição da temperatura não 

ultrapassaram 5%. 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

T
s/T

s0

t (min)

Exp 04 Pred 04 Exp 06 Pred 06 Exp 08 Pred 08



Capítulo 5 – Resultados e Discussões 

 

Francisco Canindé de Moraes Filho – Setembro/2013      57 

Tabela 5.6 – Erros médios relativos na predição das frações mássicas e temperaturas do gás na 

saída. 

Exp EMRy (%) EMRTs (%) 

01 4,464 1,135 

02 5,520 1,416 

03 10,029 2,784 

04 19,411 4,840 

05 18,228 2,499 

06 2,345 0,564 

07 1,015 0,156 

08 4,012 0,656 

09 3,487 1,397 

10 3,126 0,573 

11 2,924 0,678 

 

Com relação à estimação do coeficiente convectivo de troca de calor entre a parede do 

secador e o ar ambiente (h), o mesmo foi estimado utilizando-se 50 partículas e 50 iterações 

em cada execução do modelo. Os valores estimados estão mostrados na Tabela 5.7 e variam 

entre 63 e 316 W/m²K. O h médio observado para este conjunto de experimentos é de 139 

W/m²K. A utilização de uma correlação ou h médio é impossibilitada pela sensibilidade do 

modelo à variação neste parâmetro, o que demonstra a importância de uma estimativa 

criteriosa do coeficiente convectivo de troca térmica. 

Birchal (2003) já havia observado essa sensibilidade na estimação do coeficiente 

convectivo de troca térmica e da difusividade efetiva do vapor através da crosta porosa 

durante a secagem de leite em spray dryer. 

 Os valores encontrados do coeficiente h são maiores do que o esperado para 

transferência por convecção natural desde a parede do secador ao meio ambiente. As 

evidências experimentais sugerem que, provavelmente, se trate de um coeficiente global 

envolvendo outros mecanismos, inclusive a troca térmica entre as partículas que deslizam 

sobre a parede interna na região anular e a parede do secador. 
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Tabela 5.7 – Valores estimados para o coeficiente convectivo (h). 

Exp 
Nível h 

(W/m²K) Qp (mL/min) Wge (g/s) Tge (°C) 

01 15 42,41 95 128 

02 15 42,41 95 128 

03 15 42,41 95 126 

04 23 38,88 75 216 

05 23 45,94 75 316 

06 7 38,88 75 75 

07 7 45,94 75 99 

08 23 38,88 115 146 

09 23 45,94 115 162 

10 7 38,88 115 63 

11 7 45,94 115 75 

  

5.3. Estudo de Caso 2: secagem do leite de cabra 

Os experimentos de secagem utilizando leite de cabra foram conduzidos por Dantas et 

al. (2011) seguindo um planejamento experimental tipo estrela. Como será justificado adiante, 

foram utilizadas, as mesmas correlações para taxa de secagem e temperatura da parede 

encontradas para os experimentos de evaporação de água. A diferença está centrada no fato do 

leite ser uma suspensão com presença de sólidos. Nesse caso, o teor de sólidos está incluído 

no balanço de massa. Outra observação a ser considerada é que a vazão de ar é mantida 

constante (Wge = 42,0 g/s) em todos os experimentos. 

Salienta-se, ainda, que, assim como os experimentos para a água, foi utilizada a taxa 

média de secagem, considerando todos os dados experimentais e não somente os dados 

coletados após a estabilização da umidade. 

 

5.3.1. Planejamento Experimental 

A matriz experimental com os valores de taxa de secagem está apresentada na Tabela 

5.8. Em todos os experimentos o teor de sólidos na pasta de entrada é igual a 12,4%. 
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Tabela 5.8 – Matriz experimental para os ensaios da secagem do leite de cabra. 

Exp 
Nível 

kexp (g/s) 
Qp (mL/min) Tge (°C) 

01 20 80 0,3247 

02 14 95 0,2289 

03 14 95 0,2286 

04 14 95 0,2289 

05 8 80 0,1301 

06 20 110 0,3287 

07 8 110 0,1314 

08 14 74 0,2294 

09 14 116 0,2309 

10 22,5 95 0,3724 

11 5,5 95 0,0877 

  

O modelo foi executado para cada experimento e foi obtida como variável resposta ao 

planejamento experimental a taxa de secagem em função das variáveis operacionais. Os 

efeitos individuais e combinados das variáveis independentes sobre a taxa de secagem estão 

apresentados na Tabela 5.9. 

Baseado na resposta desse planejamento experimental pode-se observar na Tabela 5.9, 

com exceção dos efeitos lineares combinados de Qp e Tge, que os demais efeitos individuais 

lineares e quadráticos contribuem de forma significativa para o valor de k. Essa contribuição 

se dá de forma positiva, ou seja, tanto um aumento de Qp quanto um aumento de Tge, levam a 

um aumento de k, o que era de se esperar, visto que ao aumentar a alimentação do sistema, 

mais material é fornecido e, por conseguinte, o potencial energético fornecido pelo ar de 

secagem, passa a ser utilizado para evaporação, ao invés de ser perdido para o ambiente. O 

aumento de Tge também favorece a elevação na taxa, pois se aumenta o potencial energético, 

com o aumento da temperatura. 
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Tabela 5.9 – Resposta ao planejamento experimental da taxa de secagem para os ensaios da 

secagem do leito de cabra. 

 Efeito Erro Padrão t (2) p -95% +95% 

Média 0,22875 0,00012 1960,981 0,0000003 0,22824 0,22925 

Qp (L) 0,19960 0,00014 1398,272 0,0000005 0,19898 0,20021 

Qp (Q) 0,00112 0,00017 6,639 0,0219442 0,00040 0,00185 

Tge (L) 0,00071 0,00014 4,961 0,0383109 0,00009 0,00133 

Tge (Q) 0,00107 0,00017 6,178 0,0252097 0,00032 0,00181 

Qp (L) e Tge (L) -0,00076 0,00020 -3,780 0,0633968 -0,00163 0,00011 

 

Com isso gerou-se uma correlação para o cálculo dessa taxa de secagem. A mesma é 

descrita pela Equação 33, onde foram incluídos todos os efeitos lineares e quadráticos, sejam 

eles individuais ou combinados, estatisticamente significativos ou não. 

 

  (33) 

 

 Verificou-se a significância estatística e a capacidade de predição desse modelo 

através da análise de variância. Os resultados da distribuição F da taxa são mostrados na 

Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 – Análise de variância do modelo da taxa de secagem. 

Modelo R² Ajuste 

Teste F 

Regressão 

(Fcalculado/Ftabelado) 

Falta de Ajuste 

(Fcalculado/Ftabelado) 

k 0,99971 0,99942 390,18 9,299 

 

Os coeficientes de ajuste foram superiores a 0,99, significando, portanto, que há um 

ajuste satisfatório entre os valores observados e os preditos pela correlação. O teste F de 

regressão apresentou razão entre o valor calculado e o tabelado muito superior a 1, indicando, 

portanto, que a regressão é altamente significativa. Porém, o teste F para a falta de ajuste 

apresentou razão superior a 1, indicando, assim, que o modelo não possui caráter preditivo. 
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Logo, para um intervalo de confiança de 95%, a equação proposta para a taxa de 

secagem é altamente significativa e representa bem os dados experimentais, considerando 

qualquer uma das variáveis independentes (Qp e Tge). 

Na Figura 5.11 é apresentado o gráfico ilustrando os valores preditos pela correlação 

versus os valores observados experimentalmente para a taxa de secagem do leite de cabra. 

Nesse gráfico é possível perceber o excelente ajuste que a correlação proporciona. 

Os desvios em relação aos valores observados são imperceptíveis, preponderando um 

erro médio de 0,276%, um mínimo de 0,009% e o máximo de 0,965%. Na Tabela 5.11 é 

possível analisar a magnitude desses desvios através dos erros médios relativos (EMR). 

 

 

Figura 5.11 – Valores Preditos versus Observados para a taxa de secagem do leite de cabra. 

 

No entanto, resolveu-se verificar a taxa de secagem calculada pela correlação da taxa 

de evaporação de água, já que a mesma contabiliza o efeito da vazão do ar. Percebeu-se que 

os valores calculados por ambas as correlações são muito próximos, como pode ser observado 

na Tabela 5.12, apresentando desvios percentuais médios inferiores a 0,82%. 

Logo, como não há diferença importante entre as taxas calculadas a partir das 

correlações para a água e para o leite, optou-se por adotar a correlação da taxa de evaporação 

para as análises de todas as secagens, visto que essa equação prevê o efeito da vazão do ar. 

Além disso, para predição dos dados de temperatura da parede também se adotou a correlação 

de Tp obtida para nos experimentos com a água. Por outro lado, apesar do excelente ajuste 
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observado através da análise de regressão, a correlação da taxa de secagem para o leite não 

apresentou caráter preditivo. 

 

Tabela 5.11 – Erros médios relativos para o ajuste da taxa de secagem. 

Exp 
kexp 

(g/s) 

kpred 

(g/s) 

EMRtaxa 

(%) 

01 0,3247 0,3297 0,252 

02 0,2289 0,2287 0,009 

03 0,2286 0,2287 0,085 

04 0,2289 0,2287 0,091 

05 0,1301 0,1293 0,489 

06 0,3287 0,3296 0,299 

07 0,1314 0,1308 0,363 

08 0,2294 0,2293 0,030 

09 0,2309 0,2303 0,128 

10 0,3724 0,3713 0,326 

11 0,0877 0,0885 0,965 

 

Tabela 5.12 – Comparativo entre as taxa calculadas pelas correlações da água e do leite. 

Exp kleite (g/s) kágua (g/s) EMR (%) 

01 0,3297 0,3282 0,434 

02 0,2287 0,2296 0,391 

03 0,2287 0,2296 0,391 

04 0,2287 0,2296 0,391 

05 0,1293 0,1303 0,777 

06 0,3296 0,3303 0,203 

07 0,1308 0,1297 0,810 

08 0,2293 0,2291 0,069 

09 0,2303 0,2302 0,060 

10 0,3713 0,3708 0,130 

11 0,0885 0,0885 0,026 
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5.3.2. Resultados gerados pelo modelo – Comparação com dados experimentais 

 

Os resultados serão apresentados agrupados para observação e discussão dos efeitos 

das variáveis temperatura do gás na entrada (Tge) e vazão de pasta (Qp) sobre o 

comportamento das variáveis adimensionais fração mássica (y/y0) e temperatura do gás na 

saída do secador (Ts/Ts0).  

A reprodutibilidade dos experimentos realizados nas condições do ponto central para 

fração mássica e temperatura do gás na saída, está representada, respectivamente, pelas 

Figuras 5.12 e 5.13. 

De forma semelhante aos experimentos realizados com água, pode-se observar 

razoável reprodutibilidade dos dados relativos aos experimentos replicados no ponto central. 

Os ligeiros desvios percebidos, assim como nos experimentos com a água, podem ser 

atribuídos às condições ambientais não controladas tais como umidade e temperatura do ar 

ambiente. 

Como já foi discutido anteriormente, por questões de estabilidade do sistema e 

inerente variação da umidade experimental no início do processo, ocorrem os desvios entre os 

valores observados experimentalmente e os preditos pelo modelo. Porém, o estado 

estacionário é bem reproduzido para os dados de fração mássica. 

Já para o comportamento da temperatura do gás na saída (Figura 5.13), há uma ótima 

reprodutibilidade dos dados experimentais, ressaltando-se, as já comentadas variações no 

período inicial do processo, isto é, início da alimentação de leite. 
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Figura 5.12 – Experimentos nas condições do ponto central para fração mássica (Qp = 14 

mL/min | Tge = 95°C). 

 

 

Figura 5.13 – Experimentos nas condições do ponto central para temperatura do gás na saída 

(Qp = 14 mL/min | Tge = 95°C). 
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A avaliação dos efeitos combinados da vazão de alimentação do leite e da temperatura 

do gás na entrada foi realizada agrupando os experimentos 1, 5, 6 e 7, conforme se pode 

observar nas Figuras 5.14 e 5.15. 

Percebe-se na Figura 5.14, que os experimentos 1 e 6, realizados na condição de alta 

vazão de alimentação de leite (20 mL/min) apresentaram resultados preditos bem próximos 

aos experimentais. Notam-se nesses ensaios que os valores de frações mássicas adimensionais 

atingidas são muito próximos e elevados, mesmo sendo com Tge diferentes. Tal 

comportamento demonstra, assim como o caso da água, a influência preponderante da vazão 

de alimentação frente à temperatura do gás alimentado, no potencial de secagem do secador. 

Para os experimentos 5 e 7, nos quais Qp é menor (8 mL/min), não se atingiu valores de y/y0 

semelhantes, o que pode ser atribuído a variação nas condições da umidade inicial. De uma 

forma geral, os dados experimentais foram bem descritos pelo modelo. 

O comportamento da temperatura também foi bem descrito pelo modelo, observando-

se um ótimo ajuste do modelo aos dados experimentais. Novamente, percebe-se também o 

importante efeito da vazão de alimentação e interação vazão de alimentação versus 

temperatura do ar na entrada do secador. 

Nos experimentos 5 e 7, de menor vazão de alimentação, as temperaturas 

adimensionais do gás na saída se mantém mais elevadas. Já nos experimentos 1 e 6, o maior 

valor de Qp leva a utilização do potencial térmico para fins de secagem, e portanto, a 

temperatura tende a cair mais bruscamente, com reduções em relação a temperatura inicial de 

32% e 19%, para os experimentos 1 e 6, respectivamente. 
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Figura 5.14 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação dos efeitos 

combinados da vazão de alimentação do leite e da temperatura do gás na entrada. (Exp 01: Qp 

= 20 mL/min | Tge = 80°C – Exp 05: Qp = 8 mL/min | Tge = 80°C – Exp 06: Qp = 20 mL/min | 

Tge = 110°C – Exp 07: Qp = 8 mL/min | Tge = 110°C) 

 

Figura 5.15 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

dos efeitos combinados da vazão de alimentação do leite e da temperatura do gás na entrada. 

(Exp 01: Qp = 20 mL/min | Tge = 80°C – Exp 05: Qp = 8 mL/min | Tge = 80°C – Exp 06: Qp = 

20 mL/min | Tge = 110°C – Exp 07: Qp = 8 mL/min | Tge = 110°C) 
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O efeito da temperatura do gás na entrada foi avaliado agrupando os experimentos 4, 8 

e 9, nos quais a vazão de alimentação do leite é igual a 14 mL/min. Na Figuras 5.16 e 5.17 é 

possível observar os comportamentos da fração mássica e temperatura na saída, 

respectivamente. 

Como pode ser observado, o modelo prevê muito bem tanto a fração mássica, quanto a 

temperatura de saída, mesmo no experimento 9, no qual houve certa dificuldade de 

estabilização da fração mássica. 

Com relação ao comportamento da fração mássica, nota-se que, apesar de haver 

diminuição na temperatura do gás na entrada, o principal motivo para haver elevação na 

fração mássica de água no ar de saída em relação à fração inicial, centra-se na grande variação 

observada nas umidades iniciais, conforme pode ser observado no Apêndice A.01. No caso da 

temperatura do gás na saída, o comportamento também é coerente com o esperado, visto que 

ao aumentar a temperatura na entrada, mantém-se o ar mais aquecido e por consequência, a 

temperatura do gás na saída tende a aumentar também.  

 

 

Figura 5.16 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito da 

temperatura do gás na entrada. (Exp 04: Qp = 14 mL/min | Tge = 95°C – Exp 08: Qp = 14 

mL/min | Tge = 74°C – Exp 09: Qp = 14 mL/min | Tge = 116°C) 
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Figura 5.17 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

do efeito da temperatura do gás na entrada. (Exp 04: Qp = 14 mL/min | Tge = 95°C – Exp 08: 

Qp = 14 mL/min | Tge = 74°C – Exp 09: Qp = 14 mL/min | Tge = 116°C) 

  

Com relação à avaliação do efeito da alimentação de pasta no secador, foram 

agrupados os experimentos 4, 10 e 11, nos quais a temperatura do ar na entrada é mantida a 

95°C. Os resultados estão ilustrados nas Figuras 5.18 e 5.19, para a fração mássica e 

temperatura na saída, respectivamente. 

 Como pode ser notado na Figura 5.18, mantida a mesma temperatura (95°C), o 

aumento na vazão de alimentação do leite influencia de forma positiva no incremento da 

fração mássica de água no ar de saída. Tal fato já era esperado, visto que ao se adicionar mais 

material, mais água será evaporada na suspensão e, consequentemente, maior será a fração 

mássica no ar de saída. Para o experimento 10, particularmente, o aumento foi bastante 

significativo, chegando a mais de 100%, ou seja, dobrando a quantidade inicial. Nos 

experimentos 4 e 11, esse aumento chegou a aproximadamente 14% e 40%, respectivamente. 
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Figura 5.18 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito da 

vazão de alimentação do leite. (Exp 04: Qp = 14 mL/min | Tge = 95°C – Exp 10: Qp = 22,5 

mL/min | Tge = 95°C – Exp 11: Qp = 5,5 mL/min | Tge = 95°C) 

 

 Igualmente ao observado para a fração mássica, a temperatura do gás na saída 

comportou-se de acordo com o esperado, visto que ao se trabalhar com vazões maiores, o 

material passa a utilizar mais energia para secagem e, por conseguinte, a temperatura na saída 

tende a apresentar maior redução. As reduções na temperatura chegaram a ordem de 28%, 

13% 6%, para os experimento 10, 4 e 11, respectivamente. 
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Figura 5.19 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

do efeito da vazão de alimentação do leite. (Exp 04: Qp = 14 mL/min | Tge = 95°C – Exp 10: 

Qp = 22,5 mL/min | Tge = 95°C – Exp 11: Qp = 5,5 mL/min | Tge = 95°C) 

 

 A fim de avaliar o efeito da presença de sólidos, foram comparados o experimento 1 

da evaporação de água e o 4 da secagem do leite. Esses experimentos foram escolhidos por 

apresentarem condições experimentais semelhantes. Na Tabela 5.13 estão detalhadas as 

condições dos experimentos. As Figuras 5.20 e 5.21 ilustram os comportamento da fração 

mássica e temperatura do gás na saída, respectivamente. 

 

Tabela 5.13 – Comparativo para a avaliação do efeito da presença de sólidos. 

Exp 
Nível 

Qp (mL/min) Wge (g/s) Tge (°C) 

01 – Água 15 42,41 95 

04 – Leite 14 42,00 95 
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Figura 5.20– Comportamento da fração mássica – Avaliação do efeito da presença de sólidos. 

(Exp 01 - Água: Qp = 15 mL/min | Wge = 42,41 g/s | Tge = 95°C – Exp 04 - Leite: Qp = 14 

mL/min | Wge = 42,00 g/s | Tge = 95°C) 

 

 

Figura 5.21 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Avaliação do efeito da 

presença de sólidos. (Exp 01 - Água: Qp = 15 mL/min | Wge = 42,41 g/s | Tge = 95°C – Exp 04 

- Leite: Qp = 14 mL/min | Wge = 42,00 g/s | Tge = 95°C) 
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  Devido à presença de sólidos, a quantidade de água evaporada no leite é menor 

ocorrendo menor taxa de evaporação. Dessa forma, se as umidades iniciais são próximas a 

fração mássica de água no ar de saída para os experimentos do leite seria mais baixa, 

justificando-se o comportamento observado na Figura 5.20.  

 O comportamento da temperatura também é coerente com o esperado, pelos mesmos 

motivos discutidos no parágrafo anterior. Nesse caso, devido à presença de sólidos, o 

potencial térmico é menos utilizado para evaporação, e, portanto, a temperatura do ar tende a 

manter-se mais elevada. 

Os erros médios relativo no ajuste dos modelos aos dados de fração mássica e 

temperatura do gás na saída para a secagem do leite estão mostrados na Tabela 5.14. O 

modelo consegue prever bem o comportamento dinâmico de ambas as variáveis, com um erro 

médio relativo em torno de 2,85% para a y e 0,97% para Ts. O máximo atingido para o ajuste 

da fração mássica foi de 5,73% e o mínimo de 1,30%. Já para a temperatura, o máximo foi de 

1,81% e o mínimo de 0,42%. Todos esses resultados corroboram para um ajuste bastante 

satisfatório. 

 

Tabela 5.14 – Erros médios relativos na predição das frações mássicas e temperaturas do gás 

na saída para os experimentos de secagem do leite. 

Exp EMRy (%) EMRTs (%) 

01 2,798 1,809 

02 5,729 1,452 

03 3,754 1,188 

04 2,401 0,901 

05 1,368 0,419 

06 3,921 0,797 

07 3,097 0,719 

08 1,299 0,771 

09 3,359 0,903 

10 1,408 1,171 

11 2,223 0,527 

 

A estimação do coeficiente convectivo de troca de calor para o ambiente (h) foi 

realizada com as mesmas 50 partículas e 50 iterações. Os valores estimados estão mostrados 

na Tabela 5.15 e variam entre 53 e 161 W/m²K. O h médio observado para este conjunto de 
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experimentos é de 91 W/m²K. Pelos motivos apresentados na discussão dos experimentos de 

evaporação da água, não foi possível estabelecer uma correlação para ajustar o parâmetro h. O 

comportamento de h também foi semelhante aos obtidos para a água. 

  

Tabela 5.15 – Valores estimados para o coeficiente convectivo (h) nos experimentos com 

leite. 

Exp 
Nível h 

(W/m²K) Qp (mL/min) Tge (°C) 

01 20 80 161 

02 14 95 91 

03 14 95 77 

04 14 95 70 

05 8 80 78 

06 20 110 107 

07 8 110 53 

08 14 74 90 

09 14 116 71 

10 22,5 95 139 

11 5,5 95 59 

 

 

5.4. Estudo de Caso 3: secagem do resíduo de acerola 

 

Os experimentos de secagem utilizando resíduo da acerola, realizados por Souza Jr. 

(2012), não foram conduzidos seguindo um planejamento experimental. No entanto, foram 

realizados dois experimentos a fim de avaliar o potencial de ajuste do modelo e o 

comportamento dinâmico da secagem, bem como avaliar o efeito da presença de outro tipo de 

suspensão. 
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5.4.1. Experimentos 

 

As condições dos experimentos com os valores de taxa de secagem experimental estão 

mostradas na Tabela 5.16. Assim como nos experimentos com o leite, o teor de sólidos é igual 

a 12,4% e a vazão do ar de secagem é igual a 42,0 g/s.  

 

Tabela 5.16 – Condições experimentais para a secagem do resíduo da acerola. 

Exp 
Nível kexp 

(g/s) Qp (mL/min) Tge (°C) 

01 6,803 71 0,1114 

02 7,140 81 0,1187 

 

5.4.2. Resultados gerados pelo modelo – Comparação com dados experimentais 

 

Pelos mesmos motivos discutidos na secagem do leite, na aplicação do modelo para 

avaliação da capacidade de predição do comportamento experimental da secagem do resíduo 

da acerola, as mesmas correlações (k e Tp) utilizadas para a água foram utilizadas, 

ressaltando-se sempre que o teor de sólidos faz a distinção entre os tipos de material. 

As Figuras 5.22 e 5.23 ilustram os comportamentos experimentais e os preditos pelo 

modelo para a fração mássica e temperatura adimensionais do gás na saída do secador, 

respectivamente. Percebe-se que o modelo se ajusta muito bem aos valores observados nos 

experimentos, principalmente aos dados de temperatura. Mesmo com uma ligeira diferença 

entre os valores de Qp aliada a uma diferença de 10°C na temperatura do gás na entrada, no 

experimento 2, o qual apresenta Qp e Tge maiores, observam-se incrementos mais 

significativos na fração mássica de água no gás de saída. Já a temperatura do gás na saída não 

difere muito de um experimento para outro. Novamente, nota-se a forte influência da vazão de 

alimentação da suspensão, a qual também contribui para uma maior taxa de secagem, como 

pode ser analisado na Tabela 5.16. 
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Figura 5.22 – Comportamento da fração mássica – Secagem do resíduo da acerola. (Exp 01: 

Qp = 6,803 mL/min | Tge = 71°C – Exp 02: Qp = 7,140 mL/min | Tge = 81°C) 

 

 

Figura 5.23 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Secagem do resíduo da 

acerola. (Exp 01: Qp = 6,803 mL/min | Tge = 71°C – Exp 02: Qp = 7,140 mL/min | Tge = 81°C) 

 

 Outra análise do efeito da presença de sólidos foi proposta. Para tanto, agruparam-se 

os experimentos 6 da água, 5 do leite e 2 da acerola. Esses experimentos apresentam 
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condições experimentais ligeiramente próximas. Na Tabela 5.17 estão detalhadas as 

condições dos experimentos.  

 

Tabela 5.17 – Comparativo para a avaliação do efeito da presença de sólidos. 

Exp 
Nível 

Qp (mL/min) Wge (g/s) Tge (°C) 

06 – Água 7 38,88 75 

05 – Leite 8 42,00 80 

02 – Acerola 7,14 42,00 81 

 

Os comportamentos da fração mássica e temperatura do gás na saída estão 

respectivamente ilustrados nas Figuras 5.24 e 5.25. 

 

 

Figura 5.24 – Comportamento da fração mássica – Experimentos para avaliação do efeito da 

presença de diferentes tipos de material. (Exp 06 - Água: Qp = 7 mL/min | Wge = 38,88 g/s | 

Tge = 75°C – Exp 05 - Leite: Qp = 8 mL/min | Wge = 42,0 g/s | Tge = 80°C – Exp 02 - Acerola: 

Qp = 7,14 mL/min | Wge = 42,0 g/s | Tge = 81°C) 

 

Nota-se, na Figura 5.24, que mesmo tendo uma vazão de alimentação de suspensão 

ligeiramente menor, sendo mantidas as condições de vazão, temperatura do gás na entrada e 

teor de sólidos das duas suspensões, a secagem da acerola atinge valores mais elevados de 
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fração mássica de água no gás de saída em relação à secagem do leite de cabra. Tal fato é 

justificado pelo ar na entrada do secador apresentar menor teor de água no experimento 02, 

conforme se observa no Apêndice A1. Já o comportamento da evaporação da água, frente aos 

demais materiais, ocorreu como era esperado. Em virtude da presença de material sólido, a 

evaporação da água nas suspensões de leite e de acerola é inferior. Logo, quando se tem 

somente evaporação de água, atingem-se maiores valores de fração mássica de água no gás de 

saída. 

 

 

Figura 5.25 – Comportamento da temperatura do gás na saída – Experimentos para avaliação 

do efeito da presença de diferentes tipos de material. (Exp 06 - Água: Qp = 7 mL/min | Wge = 

38,88 g/s | Tge = 75°C – Exp 05 - Leite: Qp = 8 mL/min | Wge = 42,0 g/s | Tge = 80°C – Exp 02 

- Acerola: Qp = 7,14 mL/min | Wge = 42,0 g/s | Tge = 81°C) 

 

 Como se observa na Figura 5.25, o comportamento da temperatura está de acordo com 

a discussão apresentada no parágrafo anterior e é coerente com o esperado. Novamente, pode-

se justificar o comportamento analisado pela ampla diferença observada nas umidades iniciais 

dos experimentos, Apêndice A1. 

Na Tabela 5.18, estão apresentados os erros médios relativos no ajuste dos modelos 

aos dados de fração mássica e temperatura do gás na saída para a secagem do resíduo da 

acerola. 
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É possível observar que o modelo prevê muito bem o comportamento dinâmico das 

duas variáveis em questão, com destaque para a temperatura do gás na saída, a qual esteve 

sujeita a erros inferiores a 0,5%. No caso da fração mássica, os erros também foram muito 

baixos, porém nota-se uma pequena diferença em relação ao experimento 02, no qual houve 

certa oscilação nas medidas experimentais. Ainda assim, para esse ensaio o erro foi inferior a 

2,2%. Portanto, nota-se claramente que todos os resultados confirmam um ajuste bastante 

satisfatório do modelo aos dados experimentais. 

 

Tabela 5.18 – Erros médios relativos na predição das frações mássicas e temperaturas do gás 

na saída para os experimentos de secagem do resíduo da acerola. 

Exp EMRy (%) EMRTs (%) 

01 0,449 0,429 

02 2,172 0,415 

 

 Para esses dois experimentos o coeficiente convectivo de troca térmica (h) foi 

estimado também com 50 partículas e 50 iterações. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 5.19, lembrando que os experimentos foram conduzidos com mesma vazão de ar (42,0 

g/s). 

 

Tabela 5.19 – Valores estimados para o coeficiente convectivo (h) nos experimentos com 

resíduo da acerola. 

Exp 
Nível h 

(W/m²K) Qp (mL/min) Tge (°C) 

01 6,803 71 75 

02 7,140 81 75 

 

5.5. Estudo de Caso 4: comparação de resultados 

 

A fim de avaliar a coerência dos resultados obtidos, resolveu-se comparar o 

comportamento dos efeitos observados com o comportamento notados por Freire (2009). Tal 

comparação dar-se-á por meio da visualização da matriz de correlação ou matriz de interação 

entre as variáveis. Essa matriz permite avaliar como é a influência que cada variável exerce 

entre si. Quando a influência é forte, o valor tende a 1, se a interação é positiva, ou a -1, se a 
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interação for negativa. Geralmente para valores absolutos acima de 0,6, pode-se considerar 

uma interação significativa. 

Freire (2009) obteve resultados para o ovo homogeneizado considerando as variáveis 

de operação Qp, Tge e Wge, tendo como resposta a taxa de secagem e o coeficiente convectivo. 

Esses resultados estão apresentados na Tabela 5.20. 

 

Tabela 5.20 – Matriz de correlação para a secagem do ovo homogeneizado. 

 Qp Wge Tge  k h 

Qp 1,00 0,33 0,33 1,00 0,96 

Wge 0,33 1,00 1,00 0,33 0,42 

Tge 0,33 1,00 1,00 0,33 0,42 

k 1,00 0,33 0,33 1,00 0,96 

h 0,96 0,42 0,42 0,96 1,00 

 

Tabela 5.21 – Matriz de correlação para a evaporação de água. 

 Qp Wge Tge k h 

Qp 1,00 0,00 0,00 1,00 0,80 

Wge 0,00 1,00 0,00 -0,01 0,23 

Tge 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,40 

k 1,00 -0,01 0,00 1,00 0,80 

h 0,80 0,23 -0,40 0,80 1,00 

 

Tabela 5.22 – Matriz de correlação para a secagem do leite de cabra. 

 Qp Wge Tge k h 

Qp 1,00 - 0,00 1,00 0,84 

Wge  - 1,00 - - - 

Tge 0,00 - 1,00 0,01 -0,36 

k 1,00 - 0,01 1,00 0,83 

h 0,84 - -0,36 0,83 1,00 

 

Observa-se nitidamente que a única variável cuja influência significativa é 

preponderante é a vazão de pasta. A mesma apresenta importante interação tanto com a taxa 

quanto com o coeficiente convectivo. Tal comportamento já era esperado e está de acordo 

com as discussões anteriores. 
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 Analisando-se, agora, os resultados obtidos para a evaporação de água (Tabela 5.21) e 

a secagem do leite de cabra (Tabela 5.22), percebe-se que o comportamento está coerente com 

o observado por Freire (2009). De uma forma geral, o coeficiente convectivo funciona como 

um parâmetro de ajuste do modelo. 
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6. Conclusões 
Ao término deste trabalho, conclui-se que é possível aplicar de forma bastante 

aceitável os modelos adaptados de Freire (2009) e Fernandes (2005) para descrever a secagem 

em leito de jorro com alimentação de líquidos, pastas ou suspensões. Os modelos aplicados 

conseguiram descrever os fenômenos de transporte de calor e massa observados durante o 

processo de secagem de leite de cabra e resíduo da acerola, bem como nos experimentos de 

evaporação de água. 

De acordo com as análises realizadas, pode-se afirmar que é possível prever de forma 

satisfatória a fração mássica de água e a temperatura do ar na saída do secador. Tais 

conclusões foram corroboradas pela comparação dos dados preditos pelo modelo com os 

dados obtidos experimentalmente. De uma forma geral, os erros obtidos foram bastante 

baixos, indicando que a diferença entre os valores experimentais e os preditos encontra-se 

dentro do limite de tolerância do aceitável. 

Na realização das análises foram propostas correlações para a taxa de evaporação de 

água e para a temperatura da parede, nas quais estão contabilizadas as influências das 

variáveis operacionais: vazão de alimentação de pasta, vazão e temperatura do ar na entrada 

do secador. Tais correlações melhoram significativamente o ajuste do modelo e passaram a 

ser empregadas para a secagem de leite e resíduo de acerola. Vale ressaltar, que em todas as 

análises considerou-se o acúmulo de massa dentro do secador como sendo nulo e a 

alimentação contínua de suspensão. 

Sugerem-se, para trabalhos futuros, que sejam realizados outros estudos a fim de 

expandir a faixa de condições experimentais trabalhada. Tais estudos propiciarão o 

desenvolvimento de novas correlações, onde não sejam consideradas tão somente as 

condições operacionais, mas, principalmente a influência das propriedades físico-químicas e 

da composição da suspensão no prognóstico do modelo fenomenológico. Além disso, podem 

ser testados outros modelos matemáticos os quais incluam termos para a contabilização do 

acúmulo de massa e para a previsão do colapso do jorro. A alimentação intermitente também 

pode ser explorada. Outro aspecto a ser analisado é a avaliação do desempenho através das 

eficiências térmica e de secagem. 

Logo, conclui-se, que é possível aplicar de maneira satisfatória modelos baseados em 

balanços de calor e massa para a representação do processo de secagem de leite de cabra e 

resíduo de acerola, para as condições operacionais investigadas. 
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Apêndice 
A.1. Condições Experimentais: 

 

Material Exp 
Tamb 

(°C) 

Qp 

(mL/min) 

Wge 

(g/s) 

Tge 

(°C) 

Ts0 

(°C) 
UAe (g/g) 

Água 

01 30 15 42,41 95 79,6 0,0076 

02 30 15 42,41 95 80 0,0081 

03 30 15 42,41 95 79,4 0,0082 

04 28 23 38,88 75 65,6 0,0067 

05 29 23 45,94 75 65,9 0,0049 

06 29 7 38,88 75 65,4 0,0043 

07 28 7 45,94 75 63,3 0,0051 

08 29 23 38,88 115 94,5 0,0127 

09 29 23 45,94 115 94,8 0,0182 

10 29 7 38,88 115 94,6 0,0189 

11 29 7 45,94 115 95,7 0,0213 

Leite de Cabra 

01 28,6 20 42,0 80 69,9 0,0144 

02 28,7 14 42,0 95 80,0 0,0149 

03 25,5 14 42,0 95 82,0 0,0135 

04 24,5 14 42,0 95 79,4 0,0132 

05 28,3 8 42,0 80 70,1 0,0132 

06 30,3 20 42,0 110 89,1 0,0153 

07 25,4 8 42,0 110 91,7 0,0254 

08 26,6 14 42,0 74 63,9 0,0097 

09 26,8 14 42,0 116 94,0 0,0188 

10 28,7 22,5 42,0 95 78,9 0,0090 

11 28,5 5,5 42,0 95 79,9 0,0132 

Resíduo da 

Acerola 

01 29,2 6,803 42,0 71 60,4 0,0112 

02 29,5 7,140 42,0 81 67,5 0,0097 

 

 
 




