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EVANGELISTA NETO, Alcivan Almeida – Secagem de grãos de girassol em leito fixo e em 
leito de jorro. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Química. Área de concentração: Engenharia Química. Linha de Pesquisa: Fenômenos de 
Transporte, Sistemas Particulados e Processos de Separação. Natal/RN, Brasil.  
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Dantas de Medeiros. (DEQ/UFRN). 
 

Resumo: Neste trabalho, foram estudados dois métodos de secagem para os grãos de girassol 

cultivados na região do Oeste Potiguar, nas dependências do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Apodi. Tal iniciativa se deu 

pelo fato dos grãos colhidos no período da safra ficarem armazenados em galpões sem 

qualquer tipo de controle da temperatura, umidade etc. Com isso, muitas características 

físicas, químicas e fisiológicas ficam comprometidas e os grãos tanto perdem qualidade para 

produção de óleo como seu poder germinativo. Levando em conta que boa parte dos grãos 

estocados é utilizada para replantio, os métodos estudados contemplam a secagem dos grãos 

em camada fina utilizando estufa com circulação de ar (leito fixo) e a secagem em leito de 

jorro.  Estudou-se a secagem dos grãos in natura, ou seja, recém-colhidos. A secagem em 

estufa foi realizada nas temperaturas de 40, 50, 60 e 70 ºC. Os experimentos em leito de jorro 

foram realizados com base em um planejamento experimental do tipo 22 + 3, com três 

repetições no ponto central, onde as variáveis independentes foram a carga de grãos (1500, 

2000 e 2500 g) e a temperatura do ar alimentado (de 70, 80 e 90 ºC), obtendo-se as curvas de 

secagem e as isotermas de equilíbrio do grãos. Previamente, foram obtidas as curvas 

características do leito. Tanto na estufa como no leito de jorro foram obtidas as curvas de 

secagem e as isotermas de equilíbrio através da pesagem dos grãos ao longo dos experimentos 

e das medidas de atividade de água, respectivamente. A secagem dos grãos no leito de jorro 

apresentou bons resultados com significativa diminuição do tempo de processamento. Foram 

ajustados os modelos de FICK e PAGE aos dados experimentais, modelos estes que 

representaram muito bem a secagem dos grãos tanto na estufa como no leito de jorro. As 

isotermas de equilíbrio mostraram que não houve influência da temperatura de processamento 

nas características higroscópicas dos grãos. Os modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV 

conseguiram representar bem as isotermas de equilíbrio na temperatura de 25°C.  

Palavras-chave: sementes, grãos, girassol, secagem, leito fixo e leito de jorro. 
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EVANGELISTA NETO, Alcivan Almeida - Drying of sunflower grains in fixed bed and 

spouted bed. Master Degree Dissertation. UFRN, Graduate Program in Chemical 

Engineering, Area: Transport Phenomena, Particulate Systems and Process of Separation. 

 

Abstract: This work studies two methods for drying sunflower grains grown in the western 

region of Rio Grande do Norte, in the premises of the Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Apodi. This initiative was made 

because of the harvested grain during the harvest, being stored in sheds without any control of 

temperature, humidity etc. Therewith, many physical, chemical and physiological 

characteristics are compromised and grains lose much quality for oil production as their 

germination power. Taking into account that most of the stored grain is used for replanting, 

the studied methods include drying of grains in a thin layer using an oven with air circulation 

(fixed bed) and drying in a spouted bed. It was studied the drying of grains in natura, i.e., 

newly harvested. The fixed bed drying was carried out at temperatures of 40, 50, 60 and 70°C. 

Experiments in spouted bed were performed based on an experimental design, 2² + 3, with 

three replications at the central point, where the independent variables were grains load (1500, 

2000 and 2500 g) and the temperature of the inlet air (70, 80, and 90 °C), obtaining the drying 

and desorption equilibrium isotherms. Previously, the characteristic curves of the bed were 

obtained. Both in the fixed bed as in the spouted bed, drying and desorption curves were 

obtained by weighing the grains throughout the experiments and measurements of water 

activity, respectively. The grains drying in the spouted bed showed good results with 

significant reduction of processing time. The models of FICK and PAGE were fitted to the 

experimental data, models which will represent the drying of grains both in the fixed bed as in 

the spouted bed. The desorption curves showed no influence of the processing temperature in 

the hygroscopic characteristics of the grains. The models of GAB, OSWIN and LUIKOV 

could well represent the desorption isotherms. 

 

Keywords: seeds, grains, sunflower, drying, fixed bed and spouted bed. 
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Capítulo 1 - Introdução 
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1 – Introdução 
   

 É crescente a produção de oleaginosas no Brasil e o girassol (Helianthus annuus L.) 

está entre os que mais tem contribuído para tal expansão. 

 De boa qualidade e considerado um alimento funcional (Pesagro, 2007 apud Santos, 

2009), o óleo obtido também se destaca no que diz respeito à produção de energia já que pode 

ser utilizado como matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Além disso, a torta, 

subproduto da extração, contém quantidade satisfatória de proteínas, em torno de 25 %, 

própria para a utilização como ração animal (Santos, 2009). 

 Na região da chapada do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte, já existe uma 

plantação significativa de girassol sob a responsabilidade de agricultores organizados em 

cooperativas, sendo esta a principal cultura explorada na região.  Considerando a importância 

desta cultura para a região, já se encontra instalada no IFRN, Campus Apodi, uma unidade 

para produção de biodiesel a partir de óleos como o de girassol. 

Em parceria com o IFRN foi desenvolvido na UFRN um projeto de pesquisa 

submetido à PROPESQ/UFRN, onde pesquisadores de ambas as instituições se propuseram a 

estudar a secagem dos grãos de girassol visando a manutenção das características físicas e 

químicas dos grãos para a produção do biocombustível e da qualidade fisiológica das 

sementes para a semeadura. A produção do biodiesel a partir dos grãos de girassol será 

importante para a economia da região do Apodi e, consequentemente para o Rio Grande do 

Norte. A presente dissertação faz parte deste projeto. 

Considerando que as técnicas empregadas no beneficiamento e armazenamento dos 

grãos devem assegurar bom potencial de conservação de suas características físicas, químicas 

e fisiológicas para o seu aproveitamento como matéria-prima na produção de óleo comestível 

ou biocombustível, ou como semente para semeadura, para fins de renovação das lavouras, 

esta dissertação trata dos estudos iniciais sobre as condições de secagem que venham a 

favorecer o armazenamento e a qualidade fisiológica das sementes de girassol.  

Este trabalho é desenvolvido nos cinco capítulos seguintes: 

• O capítulo 2 exibe os objetivos, gerais e específicos, que esta dissertação pretendeu 

alcançar; 

• O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica sobre os grãos de girassol, cenário de 

produção e aplicações; aspectos gerais sobre a secagem dos grãos e estudos gerais 
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citados na literatura sobre diferentes técnicas de secagem de grãos: isotermas de 

dessorção e secagem em leito de jorro; 

• O capítulo 4 descreve a metodologia experimental utilizada no desenvolvimento do 

trabalho e as metodologias de cálculo empregadas no ajuste dos modelos teóricos e 

empíricos; 

• O capítulo 5 discute os resultados obtidos relativos à secagem em leito fixo e leito de 

jorro e aos testes germinativos das sementes; 

• O capítulo 6 discute as conclusões encontradas. 
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2 – Objetivos 
 
2.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo principal é a avaliação das condições de secagem dos grãos de girassol em 

secador de leito fixo e de leito de jorro visando o armazenamento dos grãos e a manutenção 

da qualidade fisiológica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

• caracterizar os grãos de girassol produzidos na região da chapada do Apodi; 

• obter as curvas de secagem dos grãos em leito fixo e leito de jorro; 

• ajustar modelos teóricos e empíricos que representem a cinética de secagem das  

sementes; 

• avaliar  o efeito das variáveis  de processo sobre a  cinética de secagem em ambos os 

secadores; 

• obter as isotermas de equilíbrio de dessorção  a 25°C dos grãos de girassol 

processados nas diferentes condições, em leito fixo e em leito de jorro, ajustar 

modelos teóricos e empíricos que representem os dados de equilíbrio higroscópico dos 

grãos no processo de dessorção e avaliar o efeito das condições de processo sobre o 

comportamento das isotermas; 

• avaliar os efeitos das condições de secagem no poder germinativo das sementes. 
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3 – Revisão Bibliográfica 
 
3.1. O girassol  
 
  O girassol (Figura 3.1) é uma dicotiledônea da família Compositae, com sistema 

radicular do tipo pivotante, ou seja, possui uma raiz principal vigorosa que cresce 

aprofundando-se no solo (Santos, 2009). Para se desenvolver, o girassol não necessita de 

solos com alta fertilidade. A textura do solo pode variar de arenosa a argilosa, porém não 

pode haver compactação e acidez. A boa drenagem é essencial para o seu bom 

desenvolvimento. O girassol é resistente à alcalinidade do solo, mas tem baixo 

desenvolvimento em solos com pH inferior a 5,2 (Câmara, 2001 apud  Santos, 2009). Dentre 

as plantas de ciclo curto, o girassol (Helianthus annuus L.) apresenta características 

agronômicas importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao calor, o que lhe confere 

grande potencialidade de cultivo em diferentes regiões do país (Tsuzuki et al., 2003 apud 

Santos, 2009). Além disso, é potencial natural de borracha, encontrada na maioria das vezes 

nas suas folhas (Pearson et al., 2010). Suas cascas possuem uma fonte de biomassa 

combustível caracterizada por altos teores de potássio e fósforo, com um alto poder calorífico 

e baixo teor de sílica (Raclavska et al., 2011).  

  É bastante estudada em países como Estados Unidos, Rússia, França e Argentina 

(onde Salgado et al., em 2011, estudaram o efeito da adição do plasma hidrolisado de bovino 

na proteína desta planta). A proteína relacionada à oleaginosa também foi estudada por 

Ordóñez et al.(2008), observando por meio de um concentrado de proteínas contidas na 

farinha integral de girassol a produção de aminoácidos. 
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Figura 3.1 - Girassol (Fonte: agropecuariavilaverde.com.br) 
 

 As sementes de girassol possuem uma particularidade especial no que se refere ao seu 

cultivo no Brasil, de um modo geral, pois elas são capazes de se adequar a muitos tipos de 

clima. Por isso, condições de replantio precisam ser estudadas e colocadas em prática. 

Vashisth e Nagarajan (2010) propuseram a ação de um campo magnético estático no efeito de 

germinação da semente em questão. As sementes de girassol foram expostas em lotes de 

campos magnéticos e estáticos de forças variando entre 0 e 250 mTesla e em intervalos que 

duravam até 1 hora. Foi comprovado o aumento da velocidade de germinação e o crescimento 

de plântulas. 

Além de ser alternativa econômica na rotação de outras culturas de grãos, o girassol se 

destaca pela excelente qualidade do óleo. O teor médio de óleo nos grãos é de 40 a 45%.  

Como alternativa aos combustíveis fósseis, a produção de biodiesel vem se destacando 

no cenário mundial e o óleo de girassol tem sido muito utilizado para obtenção de tal 

biocombustível. Yin et al. (2012) estudaram a obtenção de biodiesel por meio desta 

oleaginosa por quatro métodos, sendo estes: agitação mecânica; irradiação ultrassônica de 

placa plana; irradiação ultrassônica de placa plana com agitação mecânica; e irradiação sobre 

sonda ultrassônica. Tudo isso no intuito de comprovar quais processos iriam requerer menos 
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uso de catalisadores e de energia. Ao final do experimento, observaram que os dois últimos 

citados apresentavam menores custos para uma mesma conversão do produto.  

 Georgogianni et al.(2008), estudaram os métodos in situ de ultrassom de baixa 

frequência e por agitação mecânica para a reação com óleo de girassol, na presença tanto do 

metanol quanto do etanol. Para o primeiro álcool, o rendimento de ambos foi similar. No 

entanto, para o etanol o rendimento para ultrassom foi superior e para um tempo de reação 

também menor. A cinética da síntese do biodiesel de girassol foi proposta por Vujicic et al. 

(2010) onde foi utilizado óxido de cálcio (CaO) como catalisador heterogêneo. A cinética de 

pseudo primeira ordem foi estabelecida e o modelo de Arrhenius foi proposto. Casas et al. 

(2011), estudaram a cinética de conversão de triglicerídeos a partir da reação de 

interesterificação química do óleo de girassol com acetato de metila, obtendo um modelo 

cinético de segunda ordem. 

 
3.2 Secagem  
  

 Neste tópico apresenta-se um resumo sobre os fundamentos de secagem tomando 

como base os livros clássicos de operações unitárias, Perry e Green (1997), Foust et al. (1982) 

e McCabe e Smith (2001), e a  literatura mais específica de secagem, Strumillo e Kundra 

(1986), Keey (1992), Mujumdar (1995).  

 Entende-se por secagem a transferência de um líquido presente num dado material 

para uma fase gasosa não saturada. A secagem ocorre sempre que a pressão de vapor do 

líquido presente no material for maior que a pressão parcial do vapor deste líquido na fase 

gasosa. 

 
Figura 3.2 - Esquema do processo de secagem (Fonte: próprio autor) 

  
 

3.2.1 - Comportamento Geral da Secagem 
 

 Na secagem ocorrem dois processos de transporte simultâneos a transferência de calor 

para vaporizar o líquido e a transferência de massa na forma de líquido ou vapor de dentro do 

material para a superfície e de vapor para a atmosfera. A zona de evaporação pode, portanto, 

Transferência de Calor Transferência de Umidade 
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estar na superfície do sólido ou dentro deste, dependendo do tipo do material e das condições 

de processo.  

 De um modo geral, o controle da secagem de um material úmido pode ser mantido: 

• pelo mecanismo interno do escoamento do líquido ou vapor (difusão em sólidos 

homogêneos, escoamento capilar em materiais granulares e porosos, escoamento 

provocado por gravidade, por contração ou por gradiente de pressão); 

•  pela resistência da camada limite ou condições externas (temperatura e umidade do 

ar, velocidade de secagem, etc). 

  A cinética de secagem relaciona as mudanças no teor de umidade (médio) do material 

e na sua temperatura ao longo do tempo de secagem enquanto a dinâmica da secagem 

descreve as mudanças na temperatura e umidade por todo o sólido durante a secagem 

 Quando um material seca, os dados obtidos experimentalmente relacionam o teor de 

umidade com o tempo. A cinética de secagem é ilustrada através de diagramas que 

representam a curva de secagem (umidade em função do tempo), a taxa de secagem em 

função do tempo e da umidade e a temperatura do material em função da umidade. As Figuras 

3.3, 3.4 e 3.5 representam tais fenômenos, obtidas para as sementes de girassol.  

 

Figura 3.3 - Curva de Secagem (umidade em função do tempo) para sementes de girassol 
(Fonte: Santos, 2009). 
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Figura 3.4 - Curva da taxa de secagem em função da umidade em base seca para sementes de 
girassol (Fonte: Santos, 2009). 

 

 

Figura 3.5 - Temperatura em função do tempo para sementes de girassol  
(Fonte: Santos, 2009).  
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 Conforme o comportamento observado nas curvas que representam a cinética de 

secagem é possível identificar os diferentes períodos em que ocorre o processo: período de 

taxa constante e períodos de taxa decrescente. 

  A taxa de secagem é definida como a umidade removida do material na unidade de 

tempo e por unidade de área de secagem: 

dt
Ud

A
m

W bss
D −=                                                (1) 

   

 Onde: 

WD= taxa de secagem (kg/m².s) 

Ubs=umidade do material (kg de H2O/kg de sólido seco) 

ms=massa do material isento de umidade (kg)  

A= área relativa à transferência de massa (m2) 

 
3.2.1.1 Período de taxa constante  

 

 No período de taxa constante a secagem ocorre pela difusão do vapor a partir da 

superfície saturada do material e através de uma película de ar estagnado para o ambiente. O 

movimento da umidade dentro do sólido é suficientemente rápido para manter a condição de 

saturação na superfície, e a velocidade da secagem é controlada pela velocidade de 

transferência de calor para a superfície evaporante. A velocidade de transferência de massa 

equilibra a de calor e a temperatura da superfície saturada permanece constante. O sólido está 

tão úmido que existe uma película contínua de líquido sobre toda a superfície de secagem. A 

resistência na camada limite controla a transferência de massa e a taxa de evaporação 

independe da umidade do sólido. Se o sólido é não poroso o líquido evaporado é 

essencialmente o que recobre sua superfície. Nos sólidos porosos a maior parte da evaporação 

provém do interior do mesmo. 

 Na maioria dos processos de secagem o líquido evaporado é a água e o gás de secagem 

é o ar atmosférico. Para se calcular as taxas de secagem são empregadas às equações de 

transferência de massa e de calor que se correlacionam pela equação 2.   

 

( )
λ

TThA
AW

dt
Ud Sgc

D
bs −

==− sm                                                                                    (2)                      
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Onde:                    

 Ac= área de transferência de calor (m²) (pode coincidir ou não com a área de transferência de 

massa A); 

h= coeficiente de transferência de calor (W/ m2 ºC); 

λ= calor latente de vaporização do líquido a temperatura TS (kJ/kg). 

Tg e Ts = temperaturas do ar e temperatura de saturação do ar (temperatura da película de ar 

estagnado em equilíbrio com a superfície úmida do material) (°C)). 

  

 Considerando a mesma área para a transferência de calor e massa, a Equação 2 torna-

se: 

( )
λ

TTh
W Sg

D

−
=                                                                                                                 (3) 

 Para o cálculo da secagem é conveniente expressar a taxa de secagem em termos da 

diminuição do teor médio de umidade no sólido. No caso da evaporação de uma bandeja de 

material úmido de espessura r, com a hipótese de não haver modificação de volume durante a 

secagem a equação (2) torna-se: 

      

dt
Ud

rρ
dt
Ud

A
rAρ

dt
Ud

A
m

W bs
S

bs
s

bsS
D −=−=−=                                                                (4) 

 

Substituindo a equação (3) em (4) tem-se: 

( )Sg
S

bs TT
λrρ

h
dt
Ud

−=−                                                                                                     (5) 

 

Onde:          

 

=
dt
Ud bs  = taxa específica de secagem (kg de H2O/kg de sólido seco) /s) 

ρs= densidade do material seco (kg/m3) 

r = espessura do leito (m) 

 Ao final do período de taxa constante o material atinge uma umidade caracterizada 

como crítica, que depende da facilidade com a que a umidade se desloca desde o interior do 

sólido até a superfície estando relacionada com uma série de fatores, tais como profundidade 

do leito ou espessura da amostra, taxa de secagem e estrutura porosa do material. Para a 
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mesma taxa de secagem, leitos mais profundos atingem o ponto crítico em níveis de umidade 

mais elevados. 

 3.2.1.2 Períodos de velocidade decrescente 
 

 O ponto em que termina o período a taxa constante (ponto crítico), marca o instante 

em que a água líquida que está sobre a superfície é insuficiente para manter uma película 

contínua que cubra toda a área de secagem. Para sólidos não porosos o ponto crítico é 

alcançado quando se evapora a umidade superficial e para sólidos porosos quando a 

velocidade de fluxo de umidade para a superfície é insuficiente para igualar a taxa de 

evaporação requerida para manter as condições de saturação na superfície. A forma da curva 

no período de taxa decrescente depende do tipo de material submetido à secagem. 

 

 

Figura 3.6 - Curvas no período de taxa decrescente (Fonte: Keey, 1992). 
 

Na Figura 3.6 são ilustradas as curvas características de sólidos porosos com elevada 

superfície específica de evaporação: papel ou papelão fino (1), tecidos ou couro fino (2) e de 

outros materiais típicos como argilas e cerâmicas (3 e 4). Outros tipos de curvas são 

características de sólidos capilares com baixa superfície específica de evaporação. As curvas 

4, 5 e 6 são características de materiais coloidais e capilares porosos, tais como milho, pão e 

trigo. 

  No primeiro período de taxa decrescente parte da superfície evaporante se mantém 

insaturada, uma vez que a velocidade do movimento do líquido para a superfície é menor que 

a velocidade com que a massa é transferida da superfície. O transporte de umidade pode 

ocorrer a partir da difusão do vapor da superfície que ainda se encontra saturada para o gás 

secante ou por difusão direta do vapor desde os níveis mais internos do sólido para a 

superfície insaturada e desta para a corrente gasosa. Este segundo mecanismo é lento se 

comparado com a transferência convectiva que ocorre na superfície saturada e por isso há 
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uma diminuição da velocidade de secagem. Assim, neste período a velocidade de secagem 

depende dos fatores que afetam a difusão da umidade para longe da superfície evaporante e de 

outros que alteram a velocidade do movimento interno da umidade. 

 No segundo período de taxa decrescente toda a evaporação ocorre no interior do 

sólido, pois toda a superfície evaporante está insaturada e o plano de evaporação desloca-se 

para o interior deste. A influência das variáveis externas diminui e a velocidade de secagem é 

controlada pela velocidade do movimento de umidade interna. Na secagem de materiais com 

baixos teores de umidade este período usualmente é predominante na determinação do tempo 

de secagem global. A investigação sobre o movimento interno da umidade indica a 

possibilidade de vários mecanismos de controle, sendo mais significativos os mecanismos da 

difusão, da capilaridade e dos gradiente de pressão. 

 

3.2.1.3 Mecanismo da difusão 
 

 Quando no período de taxa decrescente a difusão é controlada, a umidade movimenta-

se para a superfície em virtude da difusão molecular. O processo de evaporação de água na 

secagem de um sólido, pode então ser descrito, aplicando-se modelos matemáticos que 

consideram como mecanismo principal a difusão baseada na segunda lei de FICK. 

 

 Placa plana infinita 

 

 Um meio é considerado infinito quando a extensão da dimensão onde acontece a 

difusão é muito menor do que às outras dimensões. No caso de uma placa plana infinita, a 

dimensão correspondente ao eixo onde ocorre a difusão (espessura) deve ser muito menor do 

que o comprimento e largura da placa, o que implica em difusão unidirecional. 

 A segunda lei de Fick aplicada a difusão unidimensional de uma espécie A numa 

matriz com geometria definida por uma placa plana homogênea e infinita, pode ser expressa 

pela seguinte equação: 

2

2
A

2

eff
A

z
C

D
dt

dC
∂

∂
=                                                                                (6) 

                                                                                           

Onde 

Deff = coeficiente de difusão de A (m2/s); 

CA = Concentração de A; 

z = eixo correspondente ao transporte de massa; 
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A Equação (6) pode ser aplicada ao caso particular da secagem de uma placa plana 

(meio poroso) cujas faces laterais estejam isoladas, com coeficiente de difusão efetivo 

constante, tendo como condição inicial, umidade uniforme em toda a placa, e como condições 

de contorno, a condição de simetria no centro da placa (continuidade do fluxo da espécie 

(H2O)) e umidade de equilíbrio na superfície (resistência externa ao transporte de massa 

desprezível, ou Bim →∞ (número de Biot para transferência de massa)). 

2
bs

2

eff
bs

z
U

D
dt

dU
∂

∂
=                                                                                                          (7) 

     

Sujeita às seguintes condições: 

 

Condição inicial: t = 0; Ubs = Ubsi para qualquer z   . 

 

Condições de contorno: 

 para t>0; em z = j; Ubs = Ubse (condição na superfície); 

                                         

para t>0; em z = 0; dUbs/dt = 0    (condição de simetria). 

Onde: 

Ubs= umidade do material no tempo t (kg H2O/ kg sólido); 

Ueq = umidade de equilíbrio do material (kg H2O/kg sólido); 

Ubsi = umidade inicial do material (kg H2O/kg sólido); 

j = meia espessura do material (m); 

t = tempo(s). 

Se a curva de secagem apresentar o período de taxa constante Ubsi será o teor de 

umidade crítico, Ubsc correspondente ao término do período à taxa constante. 

A solução para a Equação 7 sujeita às condições inicial e de contorno descritas, 

considerando uma umidade média espacial ao longo do tempo de secagem e um coeficiente 

de difusão efetivo é dada pela Equação 8:  

      

 

( )
( )∑

∞

=








+−

+
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−
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                                                     (8) 
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3.2.2 Secagem de grãos 
  

Sharma et al. (2009), analisaram o teor de umidade das sementes de girassol com 

cascas e sem casca, estudando a força e a energia de ruptura destas.  A variação do teor de 

umidade apresentou efeito significativo sobre o desempenho de debulha das sementes e sobre 

as características da textura da casca. 

Dentre os vários métodos existentes, a secagem convectiva, seja em leito fixo ou 

móvel, é uma das mais utilizadas para remover a umidade de uma grande variedade de 

materiais biológicos, incluindo grãos e sementes. Isto em razão da simplicidade de construção 

e facilidade de operação destes equipamentos (Prado, 2004 apud Santos, 2009). Neste sentido, 

Srivastava e John (2002) estudaram a modelagem da secagem de diversos tipos grãos em leito 

profundo e em camada fina, onde equações semi-empíricas foram utilizadas para determinar a 

umidade do ar e a temperatura dos grãos em função da altura do leito fixo. Perceberam que a 

taxa de evaporação era maior à medida que a altura do leito aumentava e que a porosidade do 

leito não tinha efeito significativo sobre a taxa.  

Também em camada fina, Resio et al (2004) realizaram a secagem de amaranto nas 

temperaturas de 40, 50, 60 e 70 ºC, baseando-se no modelo de FICK e determinando o 

coeficiente de difusão considerando geometria esférica. Foi encontrada uma correlação entre a 

energia de ativação do processo com o teor de umidade e a temperatura. Os valores dos 

coeficientes de difusão foram 6,5.10-10 m2/s, 10,7.10-10 m2/s, 15,5.10-10 m2/s e 21,5.10-10 m2/s  

para as temperaturas de 40, 50, 60 e 70 °C, respectivamente.        

Chandra e Sodha (1986) analisaram as características de secagem dos grãos de trigo, 

arroz, milho e ervilha, obtendo correlações que incluíam o teor de umidade inicial dos grãos, a 

temperatura do ar de secagem e a taxa de secagem. Verificaram que a massa do leito e a 

velocidade do ar afetam a taxa de secagem.  

Os custos crescentes de combustíveis fósseis, a preocupação em assegurar a qualidade 

do produto e reduzir o impacto ambiental, têm impulsionado as pesquisas para a compreensão 

dos fenômenos complexos envolvidos na secagem convectiva e para a melhoria do 

desempenho dos secadores industriais (Mujumdar, 2006 apud Santos, 2009). 

 Diante da necessidade de aplicar fontes alternativas e eficientes de energia para 

reduzir o tempo e os custos com o processo, as investigações sobre tecnologias de secagem 

empregando radiação eletromagnética crescem de importância. Dentre as técnicas de 

radiação, a aplicação contínua ou intermitente da radiação infravermelho, de forma isolada ou 

acoplada com o aquecimento convectivo, tem se mostrado bastante promissora, tanto no que 

diz respeito à redução do tempo de secagem e, portanto, no consumo de energia, quanto no 
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que diz respeito à garantia de uma degradação mínima da qualidade do produto (Carvalho et 

al., 2009). Os autores secaram girassol e observaram a cinética de secagem caracterizada por 

acontecer no período de taxa decrescente.  A faixa de temperatura compreendida entre 40 e 80 

ºC  foi a mais promissora para preservação da qualidade fisiológica das sementes de girassol. 

 Segundo a literatura, parte da produção de sementes de girassol é colhida com alto teor 

de umidade, a fim de se obter maiores rendimentos, minimizando as perdas causadas pelo 

ataque de pássaros e por danos mecânicos (Giner e Gely, 2005 apud Santos, 2009). O teor de 

água das sementes recomendado para a conservação em longo prazo varia de 3 a 7% (José et 

al., 2009).  

A importância do processo de secagem tem sido pouco investigada nos sistemas de 

beneficiamento das sementes de girassol. Apesar de uma grande quantidade de técnicas serem 

utilizadas atualmente para a secagem de grãos, o processo mais empregado é a secagem 

natural realizada ao ar livre (Ranganna et al., 2002 apud  Santos, 2009). Este tipo de secagem 

vem se mostrando inadequada com o passar do tempo, dando lugar ao processo de secagem 

artificial, pois apresenta inúmeros problemas como a necessidade de uma grande quantidade 

de mão de obra e, principalmente, devido ao comprometimento da qualidade e produtividade 

dos grãos. Tais problemas surgem devido ao difícil controle das condições de secagem, 

causado pela grande dependência dos fatores climáticos. A necessidade de produção de grãos 

de boa qualidade a um custo competitivo tem levado à investigação experimental de vários 

métodos de secagem artificial (Santos, 2009).  

  No caso da secagem artificial, o ar que se insufla na massa de sementes ou de grãos é 

aquecido, com o objetivo de garantir uma secagem mais rápida (Oliva, 2010). No entanto, o ar 

muito aquecido pode provocar uma diferença de umidade muito grande entre a periferia e o 

centro da semente, gerando um gradiente de tensão que provoca o seu trincamento (Peske et 

al. 2006).  

 Já no caso de secagem artificial com ar não aquecido, a operação de secagem pode ser 

conduzida insuflando-se o ar na massa de sementes à temperatura em que ele se encontra, sem 

qualquer aquecimento prévio (Carvalho, 1994). Em geral, a secagem com ar ambiente forçado 

propicia melhor qualidade das sementes (Oliva, 2010). No entanto, na tomada de decisão, o 

produtor deve fazer uma análise criteriosa dos custos, pois se trata de um processo lento que 

requer de 4 a 8 semanas, é limitado à umidade inicial de 22 a 24% porém a secagem e o 

armazenamento podem ocorrer no mesmo silo, minimizando a manipulação de sementes 

(Garcia et al., 2004). 
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 Santos (2009) realizou um estudo de secagem de sementes de girassol no 

infravermelho com determinação da cinética de secagem e avaliação da influência das 

condições do processo sobre a taxa de secagem e a qualidade fisiológica das sementes. O 

comportamento cinético de secagem das sementes de girassol foi caracterizado por ocorrer 

nos períodos de taxa decrescente, de modo que as resistências internas, associadas à estrutura 

da semente, governam o fenômeno de transferência de massa. O autor utilizou os modelos de 

FICK e de PAGE. Por meio do modelo de FICK, foi possível determinar os coeficientes de 

difusão para a secagem convectiva. O modelo de PAGE se ajustou bem aos dados 

experimentais de Santos (2009), e encontra-se representado pela equação (9): 

 

� = 	 ��������

���������
= 	 �����                                                                                                           (9) 

 

 Cada método de secagem inclui parâmetros característicos, os quais podem ser 

controlados, alterando desta forma o mecanismo de transporte de umidade e a taxa de 

secagem, que por sua vez estão relacionados com os atributos de qualidade do produto seco. 

Técnicas como a liofilização oferecem, geralmente, produtos de qualidade superior, mas sua 

aplicação tem sido limitada pelos altos custos do processo (Marques e Freire, 2005). Assim, 

para materiais agrícolas os equipamentos ainda amplamente empregados são os chamados 

secadores convectivos, em razão da simplicidade de construção e facilidade de operação. 

   

 Para a germinação das sementes é necessária uma etapa de umidificação das mesmas.  

Dependendo do tipo de secagem empregado na etapa que precede o armazenamento, as 

sementes podem apresentar problemas com a etapa de umidificação, ou seja, outra 

preocupação que se deve ter no manejo de bancos de germoplasma de sementes é o dano por 

embebição durante a germinação das sementes. Quando o conteúdo de água é muito baixo, as 

sementes podem apresentar baixa porcentagem de germinação e baixo vigor, devido aos 

danos ocasionados pela rápida absorção de água durante a condução dos testes. Esses danos 

podem ser minimizados pelo condicionamento (umidificação) das sementes, antes da 

realização do teste de germinação (Hong e Ellis, 1996). Portanto torna-se importante estudar a 

influência desse tratamento na avaliação da qualidade das sementes, de forma a representar 

seu potencial germinativo.  
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3.3. Modelagem da cinética secagem 
 
 Levando em conta toda a preocupação com a secagem dos grãos para garantir a 

manutenção de suas propriedades físicas, químicas e germinativas deve-se analisar a cinética 

de secagem. Para tal, acompanha-se a perda de massa ao longo dos experimentos 

determinando-se a umidade ou razão de umidade em função do tempo. Aos dados cinéticos 

são aplicados modelos de secagem amplamente citados na literatura. Srivastava e Jonh (2002) 

estudaram a modelagem de secagem de alguns tipos grãos em leito profundo, chegando a um 

conjunto de equações não-lineares e impossível de se resolver analiticamente. Tais equações 

foram desenvolvidas por meio de um balanço de entalpia e de umidade juntamente com os 

modelos desenvolvidos por Thompson (1967), e por Sabbah (1968). Para resolver o problema, 

foi empregado o método de Runge-Kutta. Os resultados foram satisfatórios, com a perda de 

umidade ocorrendo rapidamente no início do processo sofrendo importante efeito da 

temperatura. Quanto maior a temperatura de operação, mais rápida a perda de água. Os 

autores observaram que a umidade do ar aumentava à medida que o fluido se movia através 

da camada de grãos, absorvendo assim uma maior quantidade de água do material. Outros 

fenômenos puderam ser observados: o teor de umidade dependia da posição do leito e do 

tempo de secagem.  

 Secando sementes de amaranto Resio et al. (2004), estudaram como se dava o 

comportamento das curvas de secagem em camada fina, nas temperaturas de 40, 50, 60 e 70ºC 

para uma faixa de umidade em base seca variando entre 5% e 32,5%. Foi utilizado o modelo 

de FICK baseado na segunda lei com coeficiente de difusão variável e considerando a 

partícula como se fosse uma esfera. O modelo foi utilizado para predizer o comportamento da 

secagem dos grãos. Uma expressão analítica descrevendo a variação do coeficiente de difusão 

com a umidade foi obtida com base no fato de que a razão entre a energia de ativação para a 

difusão e o calor de dessorção correspondia a uma constante de valor igual a 0,5. Os 

resultados se mostraram coerentes para todas as correlações apresentadas, em especial para a 

que tratava da umidade em base seca em função do tempo, com o gráfico representando os 

dados experimentais e os preditos pelo modelo. 

 Também trabalhando com secagem de amaranto, Abalone et al. (2006) estudaram a 

cinética em camada delgada, em um secador construído para este fim e temperaturas de 

operação variando entre 30 e 60ºC. Foram aplicados quatro modelos matemáticos para 

comparação, a listar: Lewis, Henderson e Pabis, Page e Thompson. Concluiram que o modelo 

de Page era o melhor que representava os resultados.  
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  Roberts et at. (2008) analisaram o comportamento da cinética de secagem em 

sementes de uva, resíduos do processamento dos vinhos branco e tinto bem como do suco de 

uva. A operação ocorreu  mediante secagem convectiva com ar quente. O procedimento foi 

estudado em três temperaturas diferentes, sendo estas 40, 50 e 60 ºC com a velocidade do ar 

constante no valor de 1,5 m/s. A umidade de equilíbrio teve efeito significativo sobre a curva 

normalizada de secagem. Foram utilizados os modelos de Page, Lewis e Henderson-Pabis. Ao 

final, houve constatação de que todos os modelos testados foram precisos, com um pouco 

mais de destaque para o de Lewis.  

  A secagem das sementes de abóbora foi estudada por Sacilik (2007). O mesmo 

utilizou um secador a ar quente em escala de laboratório, com velocidade do ar constante no 

valor de 0,8 m/s e para as temperaturas de 40, 50 e 60 ºC. Um protótipo de secador tipo túnel, 

construído a baixo custo e com materiais disponíveis na própria região da Turquia, também 

foi utilizado para realizar a secagem. A energia utilizada para que o mesmo funcionasse era 

solar. Para a modelagem, foram utilizados os modelos de Page, Henderson-Pabis, Logarítmico 

e Fick truncado no segundo termo. Ambos os métodos de secagem se mostraram viáveis e 

dentro dos padrões normais, com destaque para o protótipo construído que apresentou uma 

economia de energia em torno de 17,9%. Dentre os modelos, o que melhor se ajustou aos 

dados de secagem obtidos nos dois secadores foi o logarítmico, com um valor do R2 maior 

que 0,99. 

 Ruiz (2008) estudou a cinética de secagem para grãos de milho e amaranto 

considerando duas situações: com os grãos pós-colheita e com os grãos secos reumidificados. 

Foi percebido que, para os grãos de milho, os efeitos foram diferentes no que diz respeito aos 

coeficientes de difusão e a energia de ativação, sendo evidenciado que tal fenômeno ocorreu 

devido à diferença nos tamanhos dos grãos pós-colheita e reumidificados. Já com as sementes 

de amaranto, menores que as de milho, a secagem ocorreu de forma similar para ambas as 

condições. 

 A secagem das sementes de mamona foi estudada por Perea-Flores (2012) utilizando 

um leito fluidizado. Por ser rico em lipídeos e proteínas, o óleo de mamona tem grande 

utilidade na indústria de alimentos e biocombustíveis. Os autores utilizaram uma vazão de ar 

constante no valor de 7 m/s e trabalharam com as temperaturas de 80, 90, 100 e 110 ºC. Para a 

modelagem, foram utilizados seis modelos: Lewis, Henderson e Pabis, Page, exponencial com 

dois termos, logarítmico e o difusional. Dentre eles, o que apresentou melhor ajuste foi o 

difusional. Os autores concluíram que com o aumento da temperatura a difusividade 

aumentava e consequentemente o tempo de secagem diminuía.   
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 Com relação às sementes de girassol, foi realizado um estudo de cinética de secagem 

por Santos (2009) utilizando o infravermelho como método. O autor trabalhou com as 

temperaturas da fonte de 40, 65, 80 e 93 ºC. O estudo foi caracterizado por ocorrer no período 

de taxa decrescente. Analisou-se a difusão transiente com base na solução aproximada do 

modelo difusivo. A dependência da difusividade com a temperatura foi descrita por uma 

relação tipo Arrhenius. Foram determinados os coeficientes de difusão com valores que 

variaram na faixa de 10. 10-10 m2/s até 90.10-10 m2/s para as temperaturas trabalhadas.   Por ser 

uma fonte de energia limpa, mostrou-se promissora para a redução do teor de umidade com 

preservação da qualidade fisiológica das sementes. 

 O processo de secagem de arroz em camada fina foi estudado por Tirawanichakul et 

al. (2004). Tal processo foi adotado visando analisar a qualidade do produto obtido a partir da 

secagem, o que é importante tanto para o fabricante como para o consumidor de alimentos. 

Foi feita uma comparação entre o método de secagem natural e utilizando apenas o ar 

ambiente. Percebeu-se que ao ar livre, a temperatura teve um ligeiro efeito sobre o rendimento 

de grãos inteiros e ocorreu o amarelamento dos mesmos. O valor de dureza aumentou 

ligeiramente, enquanto que a viscosidade diminui ligeiramente devido à secagem. As 

temperaturas que mais se adequaram ao processo se situaram entre 30 e 40 ºC, como umidade 

relativa abaixo de 70% ao longo do tempo. 

 No que diz respeito à secagem de soja, Barrozo et al. (2006) estudaram um modelo de 

difusão que apresentava soluções numéricas pelo método ortogonal. O modelo utilizado leva 

em conta tanto as resistências de transferência interna quanto externa de massa. Os resultados 

simulados foram comparados com os dados experimentais da soja seca em camada fina e 

mostraram que a resistência de transferência convectiva de massa era insignificante, para as 

condições experimentais estudadas. Os autores concluíram que os resultados simulados 

mostraram boa concordância com os dados experimentais e que a umidade da superfície logo 

atinge o equilíbrio. 

 Secando folhas de louro, Gunhan et al (2005) apresentaram um estudo sobre a 

modelagem matemática da secagem destas folhas. Os experimentos de secagem foram 

realizados em um secador de escala laboratorial construído para tal finalidade. As folhas 

variavam de 90 a 100 mm de comprimento e de 30 a 40 mm de largura. Aquelas sem defeitos 

foram selecionadas e utilizadas para os ensaios de secagem. Os testes foram realizados com 

diferentes umidades relativas (5%, 15% e 25%) e temperaturas (40, 50 e 60 ºC) a uma 

velocidade constante do ar de 1,5 m/s. Quinze diferentes modelos matemáticos de secagem 

foram comparadas com base no coeficiente de correlação, erro quadrático, erro médio viés, 
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redução do qui-quadrado e método t-estatístico para estimar as curvas de secagem. Os autores 

concluíram que o modelo de Page poderia descrever muito bem a secagem de folhas de louro. 

3.4.  Isotermas de Adsorção e Dessorção 
 
 Os estudos sobre as isotermas de adsorção e dessorção são importantes para avaliar a 

capacidade de um dado material de adsorver ou perder água. As curvas representam as 

condições de equilíbrio higroscópico entre o ar e a superfície do material através dos dados de 

umidade de equilíbrio em base seca em função da umidade relativa do ar. As isotermas 

fornecem informações importantes tanto para a estocagem como para as condições de 

secagem do material. 

 A análise das isotermas é aplicada para vários tipos de materiais, incluindo sementes e 

grãos. Lahsasni et al. (2004) determinaram os teores de umidade de equilíbrio para cactos 

utilizando o método estático gravimétrico para as temperaturas de 30°, 40° e 50 °C, com 

atividades de água, ou umidades relativas, variando entre 5 e 90%. Diversos modelos 

matemáticos foram testados e o de GAB se ajustou melhor às isotermas de sorção. Moraes e 

Pinto (2012) determinaram, a partir do modelo de GAB, a umidade na monocamada do peixe 

“biqueirão”, encontrado no sudoeste do Oceano Atlântico.  

 A fim de aperfeiçoar as propriedades da canola, Zomorodian  et al. (2011), estudaram 

a secagem deste material, visando minimizar danos decorrentes de uma série de operações 

unitárias envolvidas no seu processamento. Obtiveram as isotermas de adsorção para as 

temperaturas de 25, 40 e 55 °C, com atividade de água variando entre 11 e 90%. Diversos 

modelos não lineares foram utilizados para realização dos ajustes das curvas, onde o modelo 

de Halsey mostrou os melhores resultados para 25° e 40 °C e o de GAB para 55 °C, com o 

valores do Xm em torno de 0,03944 e do Cg de 123,373.   

 Isotermas de adsorção e dessorção foram estudadas para sementes de gergelim por 

Kaya e Kahyaoglu (2006) para as temperaturas de 15°, 25° e 35 °C, onde os modelos de 

Halsey e GAB se ajustaram de modo mais satisfatório aos dados experimentais.  

 Al-Mahasneh et al. (2012) estudaram as isotermas de sorção de grãos de trigo e 

utilizaram o método dos mínimos quadrados como modelo para validação. Lahsasni et al. 

(2003) obtiveram as isotermas de dessorção das sementes de pera espinhosa para as 

temperaturas de 30°C, 40°C e 50 °C, com atividade de água variando entre 5% e 90%. Os 

modelos de GAB, Henderson e BET se ajustaram perfeitamente aos dados experimentais, 

sendo que este último foi o mais adequado para descrever as curvas de dessorção. Para GAB, 

os valores da umidade na monocamada foram de 7,7%, 6,4% e 6,1% para as temperaturas de 

30, 40 e 50°C, respectivamente.    
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 Iguaz e Vírseda (2007) analisaram as isotermas de sorção de arroz em casca com 

temperaturas variando entre 40°C e 80 °C e valores de atividade de água no intervalo 

compreendido entre 0,14 e 0,90. Os autores referem-se ao importante efeito da temperatura 

sobre as isotermas. Prado e Sartori (2009) estudaram as isotermas de sementes de mamão a 

fim de compreender a dependência da umidade de equilíbrio na parte superficial da semente 

para temperaturas de 25, 30, 40, 45 e 50 °C, com umidade relativa variando entre 0,111 e 

0,842. Foi utilizado o modelo de GAB como referência para a modelagem dos dados 

experimentais. O valor da umidade na monocamada considerando todos os pontos 

experimentais foi de 12,8%. 

 Kartika et al. (2012) estudaram o comportamento das curvas de sorção de umidade em 

sementes de pinhão-bravo buscando a aplicação de modelos que relacionassem a umidade de 

equilíbrio em função da atividade de água. Foram testados e validados os modelos de BET, 

GAB, Harkins-Jura, Halsey e Henderson. Para as temperaturas de 20, 30 e 40° C as umidades 

na monocamada foram de 4,48%, 3,01% e 2,40, respectivamente.  

 Menkov (2000) estudou o equilíbrio higroscópico de sementes de grãos de bico nas 

temperaturas de 5 °C, 20 °C, 40 °C e 60 °C para uma faixa de atividade de água 

compreendida entre 0,110 a 0,877.  Como modelos de isotermas utilizou o de Chung-Pfost, 

Halsey Modificado, Oswin Modificado, Henderson Modificado, GAB e o de fração-linear 

(FL). Para a isoterma obtida, o valor da umidade na monocamada foi de 7%, 

aproximadamente.    

 
3.5. Leito de Jorro 
 
3.5.1 Considerações gerais sobre o leito de jorro 
 
 Dentre os secadores convectivos empregados na secagem de grãos como arroz, feijão, 

lentilha etc. encontra-se o secador de leito de jorro, equipamento que tem por finalidade 

promover íntimo contato entre um fluido e partículas relativamente grandes que apresentam 

fluidização de baixa qualidade. Foi desenvolvido por Mathur e Gishler em 1955 com a 

primeira unidade industrial implantada no Canadá em 1963 para secagem de ervilha, lentilha 

e semente de milho (Medeiros, 2004). A técnica de secagem em leito de jorro é aplicada com 

eficiência à secagem de materiais granulares, pastas e suspensões, à granulação e ao 

recobrimento de partículas (Medeiros, 2004).  

 Neste tópico apresenta-se um resumo sobre os fundamentos de secagem em leito de 

jorro como base no livro clássico de Epstein e Grace (2011).  Trata-se de um equipamento que 

promove grande interação entre o gás e as partículas sólidas que se deseja secar. O jorro é 
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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 (ε > 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 (ε < 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.  

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7 – Regiões características em um leito de jorro (Fonte: Trindade, 2004). 
 
3.5.2 Curvas características do leito de jorro 
 
 É de fundamental importância se conhecer as condições mínimas necessárias à 

formação do regime de jorro. Tais condições, expressas pela velocidade de jorro mínimo 
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(Vjm) 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. 

A curva característica de queda de pressão do leito em função da velocidade 

superficial do gás é bem representada na Figura 3.8, que ilustra 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 (ΔPm) 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. 

O aumento na vazão do gás além do ponto C, ponto conhecido como jorro incipiente, 

promoverá 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 (ΔPjes) 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. 
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Figura 3.7 - Curva característica da queda de pressão versus velocidade do ar 
 (Fonte: Mathur & Epstein, 1974). 

 
 3.5.3 Velocidade de jorro mínimo 
 
 Para estimativa da velocidade de jorro mínimo várias correlações empíricas são 

encontradas na literatura.  

 MATHUR e GISHLER (1955) propuseram a seguinte correlação empírica para a 

velocidade de jorro mínimo: 

 

                                                                                                                                              (10) 

 

  

 

Já ABDELRAZEK (1969) propôs a seguinte correlação: 
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 CHOI E MEISEN (1992) propuseram a seguinte correlação empírica: 
 

 
                                                                                      (12) 

 
 
 

 A correlação de OLAZAR et al. (1994) foi proposta da seguinte forma: 
 
 
 
                                                                                                                                                (13) 

 
 

3.5.4 Queda de pressão máxima (ΔPm) e queda de pressão de jorro estável (ΔPje) 
 

Algumas correlações são encontradas na literatura para determinação da queda 

máxima de pressão e pressão de jorro estável. A partir da queda máxima de pressão 

determina-se a potência do soprador necessária para promover a formação do jorro. A queda 

de pressão de jorro estável se relaciona com a potência mínima necessária para manter as 

condições de jorro estável. Ambas dependem das características dos fluidos e dos sólidos 

envolvidos no processo bem como a geometria do leito. 

 A seguir são listadas algumas correlações clássicas citadas na literatura: 
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MANURUNG (1964)                                                                                                             (19)   

   

 

 Desenvolvido inicialmente para secagem de grãos, o leito de jorro é utilizado em 

diversos trabalhos na literatura. O comportamento fluidodinâmico do leito de jorro na 

secagem do feijão verde foi estudado por Medeiros et al. (2004).  Os autores observaram que 

devido à elevada umidade do feijão verde, 70% em média, era necessária uma pré-secagem. A 

pré-secagem foi realizada em secador de bandeja. Foram obtidos grãos com umidade 

uniforme (promovida pelo jorro), mas com grandes danos provocados pelo atrito (decorrente 

do jorro) e por longos períodos de exposição ao aquecimento (comum à secagem em leito 

fixo).  Observaram, também, que devido à elevada umidade do grão, o regime fluidodinâmico 

não foi estável, sofrendo importantes modificações ao longo do processo de secagem. As 

modificações no regime foram bem caracterizadas pela elevação da fonte, diminuição da 

queda de pressão no leito e aumento da velocidade superficial do ar. No que se refere às 

curvas de secagem Medeiros et al. (2004) perceberam o efeito da vazão e temperatura do ar, 

no sentido de aumentar as taxas de secagem, sendo observado que as taxas de evaporação são 

mais elevadas no início da secagem, tendendo a se estabilizarem ao longo do processo. 

Verificaram que se excetuando a fase inicial de transiência onde foram identificadas elevadas 

taxas de secagem, cujo comportamento se justifica por uma suposta coincidência com um 

período de taxa de evaporação constante, as influências das condições operacionais, 

principalmente em relação à vazão do ar são mais intensas na fase final do processo, que 

coincidiu com a fase de transição do regime fluidodinâmico do leito e com o aumento 

progressivo da quebra dos grãos. As curvas características do leito para diferentes cargas de 

feijão apresentaram o comportamento clássico, verificando-se, entretanto a influência das 

mudanças nas características físicas dos grãos ao longo do processo de secagem, sobre as 

variáveis fluidodinâmicas do leito. A vazão do ar exerceu efeitos contrários sobre o 

desempenho do processo, aumentando as taxas de evaporação mas comprometendo a 

qualidade do produto, uma vez que intensificou a quebra e o encolhimento do grão. 

 Secando linhaça em leito de jorro, Santana et al. (2011) propuseram um planejamento 

fatorial 22 com 3 repetições no ponto central, avaliando as variáveis de processo, temperatura 

do ar de entrada e tempo de secagem, sobre a razão de umidade e a germinação das sementes, 

como também estimou a condição ótima de secagem com o auxílio da técnica de otimização 

simultânea denominada função objetivo. Não houve danos à germinação das sementes após a 

secagem em leito de jorro. Os resultados mostraram que as variáveis respostas sofreram 
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influência das variáveis isoladas e das combinações binárias sendo descritas por modelos 

polinomiais, com o coeficiente de determinação acima de 99 %. 

 Niamnuy et al (2011) estudaram os efeitos de vários parâmetros para a operação em 

leito de jorro pulsante, tais como o tipo de material, a frequência do jorro e a altura do leito. O 

comportamento do jorro e suas características hidrodinâmicas, como a altura máxima do leito, 

a queda de pressão máxima, queda de pressão de jorro estável e velocidade de jorro mínimo, 

foram analisadas. Grãos de soja, amendoim e feijão foram utilizados como materiais de teste 

para representar os grãos de alimentos com características diferentes. Correlações empíricas 

foram utilizadas para prever o comportamento hidrodinâmico do experimento. Os resultados 

mostraram que o jorro poderia ocorrer em baixas frequências. No entanto, a máxima altura do 

leito foi maior do que aquela encontrada nos leitos de jorro convencionais. Observaram que a 

altura do leito foi o parâmetro que afetou principalmente a velocidade de jorro mínimo, e a 

queda de pressão máxima. Foi constatado, também, que a queda de pressão de jorro estável 

diminuiu. A variação dos parâmetros físicos afetaram diretamente nas curvas hidrodinâmicas. 

As correlações empíricas mostraram resultados satisfatórios.  

 Secando grãos de cevada, Markowski et al. (2010) observaram a cinética de secagem 

em um secador de leito de jorro, analisaram a influência da forma do grão e calcularam a 

difusividade. Foram observadas diferenças significativas nas difusividades dos grãos de 

cevada nas temperaturas trabalhadas, cujas difusividades variaram numa faixa de 1,39. 10-10 

para 33° C e geometria elipsoidal até 5,31.10-10 m2/s  para 56° C e geometria esférica. O 

modelo utilizado se ajustou bem aos dados experimentais podendo ser empregado com 

eficiência para simular a difusão durante a secagem de sólidos em forma elipsoidal e esférica. 

Os resultados mostraram que a utilização da geometria adequada tem importância 

fundamental para a determinação da difusividade. Foi observado que o uso de geometria 

esférica para a modelagem destes grãos não é a mais recomendável quando se deseja boa 

precisão dos resultados.  

 Uma comparação entre a secagem de grãos de trigo em micro-ondas e leito de jorro foi 

proposta por Kahyaoglu et al. (2010). A secagem foi realizada com as temperaturas de 50, 70 

e 90 °C para o jorro e com potências 288 e 624 W para o micro-ondas. Após a secagem, 

alguns aspectos dos grãos foram avaliados, tais como: densidade aparente, esfericidade, 

porosidade, cor, microestrutura e distribuição de tamanho. No que diz respeito às 

propriedades físicas, os efeitos da temperatura não foram significativos na secagem em leito 

de jorro, todavia exerceu efeito na cor dos grãos. Os grãos processados no micro-ondas 

apresentaram estrutura menos porosa, esfericidade e densidade maiores que os grãos 



Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica 

Alcivan Almeida Evangelista Neto – Novembro/2013  31 

processados no leito de jorro. Os autores concluíram  que as condições mínimas de operação, 

com a temperatura de 50°C para o jorro e 288 W de potência para o micro-ondas são as 

melhores do ponto de vista tanto do produto obtido quanto do gasto energético. No entanto, o 

jorro apresentou um tempo de secagem ainda mais rápido quando comparado com o micro-

ondas.   

 Para a secagem de grãos de ervilha, Sahin et al. (2013) estudou a secagem em leito de 

jorro solar e comparou com a secagem solar natural. Quando utilizou o leito de jorro, o valor 

da taxa de secagem foi 3,5 vezes maior que a taxa de secagem natural. Foram determinados os 

valores dos coeficientes de difusão para ambos os métodos, com valor de 0,64.10-10 m2/s para 

a secagem solar natural e 3,27.10-10 m2/s para o leito de jorro solar. A capacidade de 

reidratação dos grãos secos no secador de jorro solar foi maior do que a dos grãos por 

convecção natural. 
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4 – Materiais e Métodos 
 
4.1. Materiais 

 Os grãos de girassol secos e in natura foram fornecidos pelo IFRN – Campus Apodi, 

sendo produzidos na área destinada ao cultivo. Os grãos secos foram oriundos dos galpões de 

armazenamento com teor de umidade média em torno de 7%, em base úmida, enquanto os 

grãos in natura o teor era de 35%, em média. Devido à pouca disponibilidade de grãos in 

natura, adotou-se o procedimento de reumidificar os grãos secos para caracterização e 

obtenção das curvas características do leito de jorro. 

Amostras representativas dos grãos foram selecionadas ao acaso, para caracterização 

das partículas quanto à distribuição de tamanho, determinação da densidade e esfericidade. 

Todos os grãos processados foram selecionados, fazendo-se a separação manual das 

impurezas (palhas, bagaços) e dos grãos danificados. Foram realizadas previamente as 

determinações do teor de umidade e da atividade de água do material antes do processamento. 

 4.2. Metodologia Experimental  

 A metodologia experimental aborda a caracterização e a preparação da matéria prima, 

obtenção das curvas características e a secagem das sementes em estufa com circulação de ar 

e em secador de leito de jorro. Paralelamente, foram obtidas as isotermas de dessorção das 

sementes processadas. Testes de semeadura também foram realizados com as sementes 

processadas pelos diferentes métodos e condições de secagem. 

          4.2.1 Caracterização dos grãos 

Três amostras de grãos foram selecionadas ao acaso, contendo em torno de 30 

sementes cada uma. Foi realizada uma separação manual das impurezas (palhas, bagaços) e 

das sementes danificadas. Procedeu-se à classificação dos grãos através das medidas das 

dimensões, comprimento (L), espessura (E) e largura (W) com um paquímetro. Os grãos 

foram pesados individualmente em balança de precisão (com resolução de 10-7 kg). A partir 

das dimensões medidas e da contagem das partículas em diferentes faixas de comprimento, 

foi realizada a distribuição de tamanho das amostras, determinando-se o comprimento médio, 

o diâmetro equivalente e a esfericidade das sementes de girassol, tanto para os grãos 

reumidificados quanto os in natura.  

O diâmetro equivalente de cada partícula foi calculado, a partir das dimensões 

medidas, utilizando a equação proposta por Mohsenin (1980): 
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De = (LWE)1/ 3                                                                                                                        (20) 

 A esfericidade Φ foi calculada pela relação entre o diâmetro equivalente (De) e o 

comprimento da partícula (L), conforme a equação: 

Φ = De/L                                                                                                                                 (21) 

 A densidade dos grãos foi determinada por picnometria líquida, utilizando-se um óleo 

para motores automotivos com densidade inferior à das sementes e picnômetros previamente 

calibrados. Para os grãos reumidificados calculou-se, também, a densidade do leito de 

partículas, a partir da massa de grãos do leito estático no secador de leito de jorro dividida por 

seu respectivo volume ocupado.  

 Então, foi possível calcular a porosidade do leito estático dos grãos de girassol 

reumidificados a partir da seguinte relação: 

ε = 1–ρleito/ρp                                                                                                                                                                                      (22) 

 O ângulo de repouso foi determinado pela inclinação de uma plataforma horizontal, 

ilustrada na Figura 4.1. Amostras representativas do material (grãos de girassol) foram 

espalhadas em camadas sobrepostas (mantendo-se uma camada completa de mesma espessura 

em todos os ensaios) sobre a plataforma horizontal. Em seguida, variou-se lentamente o 

ângulo de inclinação da superfície até se observar o início do deslocamento do material. A 

inclinação da superfície no momento em que o material começou a se mover, medida na 

escala acoplada à estrutura, foi designada como o ângulo de repouso. 

 Foram realizadas medidas dos ângulos de repouso dos grãos secos e umidificados. 

Todas as medidas foram efetuadas, no mínimo, em quadruplicata. 

 

Figura 4.1 - Célula de medidas de ângulo de repouso 

   Os grãos foram submetidos à determinação do teor de umidade através da secagem em 

estufa a 105 °C por 24 horas. 
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 4.2.2 Obtenção das curvas características 

 Para esta etapa, foi preciso reumidificar as sementes oriundas dos galpões. Para isso, 

utilizou-se uma solução salina de NaCl a 1 molal em contato com sementes em recipiente 

hermeticamente fechado. Logo após, as curvas características do leito de jorro foram obtidas. 

Utilizaram-se as cargas de 1500, 2000 e 2500 g. Tais curvas representam o comportamento da 

queda de pressão (ΔP) em função da velocidade do ar. Com isso, é possível encontrar a queda 

de pressão de jorro estável, a velocidade de jorro mínimo e a queda de pressão máxima para 

cada situação.  

 4.2.3 Secagem convectiva na estufa 

  Foi utilizada estufa com circulação forçada de ar, da marca Tecnal, do tipo TE-394/L, 

com controle de temperatura do ar. Os experimentos foram conduzidos em cestas de metal no 

formato de bandejas circulares com malha de 3 cm. As bandejas foram carregadas com cerca 

de 120 g de sementes distribuídas em camada fina de 2 cm de espessura. Para garantir a 

reprodutibilidade das medidas, foram utilizadas 3 bandejas em cada experimento. Os 

experimentos realizados nas temperaturas de 40, 50, 60 e 70 °C foram conduzidos com 

acompanhamento da perda de massa ao longo da secagem.  Além da massa, foi determinada, 

em cada intervalo de tempo, a atividade de água das sementes, utilizando-se um analisador de 

atividade de água da Aqualab. Os dados de atividade de água foram importantes para 

obtenção das curvas de dessorção dos grãos.  

Ao final de cada ensaio, amostras dos grãos, em triplicata, foram colocadas na estufa, 

com temperatura aumentada para 105 ± 3ºC, por 24 horas, para determinação da massa de 

sólido seco (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1992). A temperatura dos experimentos foi 

variada (de 40 a 70 °C) com o objetivo de avaliar a influência das condições do processo 

sobre a cinética de secagem, a umidade e a atividade de água dos grãos e a qualidade 

fisiológica das sementes. 

 4.2.4. Secagem em leito de jorro 

 Foi utilizada uma unidade de secagem em Leito de Jorro instalada no Laboratório de 

Secagem e Sistemas Particulados da UFRN, equipada com toda a instrumentação necessária 

para medidas das variáveis de processo e controle da temperatura do ar de secagem. 

 O secador consiste de um leito de jorro cônico-cilíndrico, construído em aço 

inoxidável com visores em acrílico, cujo diagrama esquemático é mostrado na Figura 4.2. O 

leito consiste de uma base cônica, com ângulo incluso de 60°, altura de 0,13 m e diâmetro de 
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entrada de 0,03 m. A coluna cilíndrica tem 0,18 m de diâmetro e altura de 0,72 m. O ciclone, 

do tipo Lapple, com 0,10 m de diâmetro de coluna, promove a separação e o recolhimento do 

pó proveniente do atrito dos grãos.  

 

A – Ciclone 
B – Trocador de calor 
C – Soprador de ar 
D – Válvula de passagem 
E – Visores em acrílico 
F – Coluna de aço inox 
G – Sensor de temperatura 
H – Painel de controle 
I – Grãos de Girassol 
J – Válvula de escape 
 

 

 

 

                                        

Os demais equipamentos e instrumentação da unidade de secagem são listados a seguir: 

• Soprador marca IBRAM-Weq modelo CR-6 com 6 cv de potência; 

• Controlador de temperatura marca OMBRON, modelo E5AW com resolução de 0,1 

ºC e controle na faixa de ± 1 ºC; 

• Termopares do tipo K (chromel-alumel) ligados a um indicador digital de temperatura 

marca Lutron, TM-906 A, com resolução de 0,1 ºC; 

• Termohigrômetro digital para medida da umidade relativa e da temperatura do ar na 

saída do ciclone, marca Cole-Parmer, nº 37950-10, com resoluções de 0,1% e 0,1 ºC, 

respectivamente; 

• Aquecedor elétrico composto de um conjunto de duas resistências, com potência total 

de 2.000 W, suficiente para manter as condições de aquecimento nos experimentos 

propostos; 

60 ºC

A

F

E

BD

C G

H

I

J

Figura 4.2 - Esquema do leito de jorro 
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• Anenômetro digital para medida de velocidade do ar na saída do ciclone marca 

Lutron, AM-4201, com resolução de 0,1 m/s; 

•  Manômetro diferencial de vidro tipo tubo em U, para medidas de queda de pressão de 

secagem. 

Os equipamentos utilizados para as análises foram: balanças analíticas e semi-

analíticas, balança de umidade, medidor de atividade de água, estufas com e sem circulação 

de ar e vidraria em geral.Os experimentos foram realizados de acordo com um delineamento 

experimental, 22 com 3 repetições no ponto central, onde foram avaliados os efeitos da 

temperatura e da carga de grãos sobre as variáveis respostas, que foram:  umidade final dos 

grãos, tempo necessário para os grãos atingirem 13% em base úmida (umidade em que os 

grãos atingem maturação máxima (Silva, 2010)) e a difusividade efetiva. Através da coleta de 

amostras para determinação do teor de umidade e atividade de água ao longo dos 

experimentos, foram obtidas as curvas que representam a cinética de secagem dos grãos no 

leito de jorro e as respectivas isotermas de dessorção. A velocidade do ar de secagem foi 40% 

acima da vazão de jorro mínimo determinada para cada carga através das curvas 

características. O percentual de 40% acima da vazão de jorro mínimo foi definido a partir de 

testes preliminares com as sementes pós-colheita, que apresentaram teor de umidade bem 

mais elevado do que as sementes reumidificadas utilizadas na obtenção das curvas 

características. 

 4.2.5. Obtenção das isotermas de dessorção  

 Os dados de equilíbrio para construção das isotermas de dessorção das sementes de 

girassol foram obtidos concomitantemente com os dados cinéticos da perda de massa com o 

tempo, tanto para a secagem em estufa como em leito de jorro. Os dados de umidade em base 

seca, obtidos a partir da pesagem do material, foram correlacionados com os dados de 

atividade de água, obtendo-se a isoterma de dessorção.  Todas as isotermas foram obtidas na 

temperatura de 25 °C, que corresponde à temperatura em que são realizadas as medidas da 

atividade de água no analisador de atividade. Todavia, analisou-se a interferência da 

temperatura de secagem e do tipo de secador no comportamento das curvas de equilíbrio 

higroscópico. 

      4.2.6. Avaliação da qualidade fisiológica dos grãos 
 A avaliação dos testes germinativos foi conduzida no Laboratório de Química 

Analítica do IFRN Câmpus Apodi, Apodi/RN. No teste, foram utilizadas sementes de girassol 
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[Helianthus annuus]. Os materiais utilizados para a realização do teste foram grãos de 

girassol, areia, bandejas de plástico brancas, água destilada e hipoclorito de sódio. O 

equipamento utilizado foi estufa modelo com circulação/renovação de ar.  O método consistiu 

de 11 repetições com 50 sementes. Antes da semeadura, areia foi previamente esterilizada 

(por 2 horas, com a temperatura de 120 oC)  e os grãos foram tratados com hipoclorito de 

sódio a 1%, durante 2 minutos, e enxaguadas em água corrente por 5 minutos. Os grãos foram 

semeados em caixas plásticas brancas contendo areia umedecida com água destilada, 

temperatura controlada de 25 oC – 30 oC, com fotoperíodo de 12 horas, e as irrigações foram 

feitas de acordo com as necessidades da cultura (Brasil, 2009). Nas contagens, foram 

avaliadas plântulas que emergiram e apresentaram raiz primária, independentemente da 

proporção dos cotilédones expostos. 

 

4.3. Tratamento dos dados experimentais e modelagem 
 

A partir dos dados obtidos das umidades em base seca em função do tempo, foram 

obtidas as curvas de secagem e da taxa de secagem em função do tempo e da umidade em 

base seca para cada temperatura. Para as sementes secas em estufa, por extrapolação da curva 

da taxa de secagem, foram obtidas, para cada temperatura, as umidades de equilíbrio, 

correspondentes ao valor da umidade quando dUbs/dt=0. A partir da análise das curvas, sendo 

identificada a difusão como mecanismo de controle do processo de secagem, foram ajustados 

aos dados experimentais modelos de secagem aplicados aos processos transientes: o modelo 

de PAGE e o modelo difusional baseado na segunda lei de FICK truncado no 5º termo da 

série.   

Com os dados de umidade em função da atividade de água dos grãos no processo de 

dessorção, foram construídas as curvas de equilíbrio higroscópico. Aos dados experimentais, 

foram ajustados os modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV, que representam as isotermas de 

dessorção. Logo abaixo, as equações que representam esses modelos: 

 

GAB             ���= 	 �� ��� ��

������ �[��������� �� ]
                                                                            (23)                                     

 

OSWIN        ���= � ( ��
����� �

)�                                                                                             (24)                                

 

LUIKOV    ���= 	 ��
(���������� ���)

                                                                                       (25) 
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4.4. Fluxograma geral da metodologia  
 
4.4.1 Fluxograma para os grãos secos obtidos dos galpões de armazenamento 
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TESTES GERMINATIVOS 

Figura 4.3 - Fluxograma para os grãos secos 
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4.4.2 Fluxograma para os grãos in natura  
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Figura 4.4 - Fluxograma para os grãos in natura 
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5 – Resultados e Discussões  

 5.1. Caracterização dos grãos de girassol 

 Os grãos de girassol, in natura e reumidificados, foram caracterizados de acordo com 

as técnicas especificadas na metodologia experimental, quanto à densidade da partícula e do 

leito, porosidade do leito fixo, medidas do comprimento, largura e espessura (empregadas no 

cálculo da esfericidade), bem como o ângulo de repouso e o diâmetro equivalente. Os 

resultados referentes à caracterização e os desvios das medidas realizadas no mínimo em 

triplicata são exibidos na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1 - Caracterização dos grãos 
 

  Dimensões e Desvios 

Tipo de Grãos L 
(mm) 

σ  W 
(mm) 

σ  E 
(mm) 

σ  De 
(mm) 

σ 

Reumidificados 10,6 0,50 5,34 0,26 3,18 0,13 5,64 0,22 
In Natura 10,6 0,40 4,55 0,19 3,13 0,20 5,32 0,17 

 Dimensões e Desvios 
 Ѳ σ ρp 

(g/cm³) 
σ  ρleito 

(g/cm³) 
σ ε σ  

Reumidificados 25,6° 0,6 0,61 0,015 0,33 0,00011 0,46 0,00018 
In Natura 37,6° 0,9 0,739 0,023 ------ ------ ----- ------- 

 Dimensões e Desvios 
 Φ σ Ubu 

(%) 
σ  ----- ------- ----- ------- 

Reumidificados 0,53 0,01 13,9 0,017 
 

----- ------- ----- ------- 

In Natura 0,50 0,02 34,2 0,52 
 

----- ------- ----- ------- 

As medidas dos grãos reumidificados foram maiores do que a dos grãos in natura. Isto 

se deve ao fato dos grãos terem sido colhidos em safras diferentes, pois os secos já estavam 

armazenados nos galpões. A umidade dos grãos in natura foi bem superior a dos grãos 

reidratados. A densidade também foi bem maior para os grãos in natura (devido à quantidade 

de água agregada ser maior). Os grãos in natura apresentaram maior ângulo de repouso, o que 

implica em maior dificuldade de deslizamento. 
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5.2 Curvas características do leito de jorro 

 Conforme descrito na metodologia, só foi possível se obter as curvas características 

com os grãos reumidificados, devido à pouca disponibilidade de grãos in natura em condições 

de pós-colheita. Importante se faz evidenciar que, a partir das curvas características com 

determinação da vazão de jorro mínimo, estipulou-se um acréscimo da ordem de 40% na 

vazão do gás, o que foi suficiente para promover a secagem dos grãos in natura no leito de 

jorro. Da mesma forma, para trabalhos posteriores, pode-se dimensionar a potência do 

soprador necessária para obtenção do jorro a partir dos dados da queda máxima de pressão 

obtida a partir das curvas características das sementes reumidificadas. 

 As curvas características para as cargas de 1500, 2000 e 2500 g que correspondem a 

alturas de leito fixo de 10, 16 e 22 cm, respectivamente, são exibidas nas Figuras 5.1, 5.2 e 

5.3.  

 

Figura 5.1 - Curva característica do leito de jorro com carga de 1500 gramas de grãos 
reumidificados  
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Figura 5.2 - Curva característica para a carga de 2000 gramas 

 

Figura 5.3 - Curva característica para a carga de 2500 gramas 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0,5 1 1,5 2

ΔP
(P

a)

V(m/s)

V(m/s) x ΔP(Pa) - Ida

V(m/s) x ΔP(Pa) - Volta

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 0,5 1 1,5 2

ΔP
(P

a)

V(m/s)

V(m/s) x ΔP(Pa) - Ida

V(m/s) x ΔP(Pa) - Volta



Capítulo 5 –Resultados e Discussões 
 

Alcivan Almeida Evangelista Neto – Novembro/2013  45 

 A partir das curvas características do leito de jorro, que apresentaram o 

comportamento típico relatado na literatura, foram determinadas as velocidades de jorro 

mínimo, as quedas máximas de pressão no jorro e as quedas de pressão de jorro estável, cujos 

resultados são exibidos nas Tabelas 5.2 a 5.4. Conforme se observa nas Tabelas todas as 

variáveis fluidodinâmicas aumentaram com a carga de grãos, como esperado e reportado na 

literatura. Para trabalhos posteriores, pode-se dimensionar a potência do soprador necessária 

para obtenção do jorro a partir dos dados da queda máxima de pressão. Nas mesmas tabelas, 

são comparados os dados experimentais com os obtidos a partir das correlações da literatura. 

Tabela 5. 2 - Velocidade de jorro mínimo (Vjm) 
 
Carga 

(g) 
Vjm experimental 

(m/s) 
Mathur e Gishler 

(1955) (m/s) 
Desvio 

(%) 
Abderalzek 
(1969) (m/s) 

Desvio 
(%) 

1500 0,86 0,94 6,2 0,40 -38,3 
2000 0,99 1,03 2,5 0,45 -38,9 
2500 1,02 1,11 6,4 0,49 -36,4 

Carga 
(g) 

Choi e Meisen (1992) 
(m/s) Desvio (%) 

Olazar et 
al. (1994) 

(m/s) 
Desvio (%) 

1500  1,70 68,8 1,42 65,2 
2000 1,83 59,7 1,56 57,3 
2500 1,94 64,5 1,68 65,7 

 

 Observa-se na Tabela 5.2, que os menores desvios dos dados preditos foram obtidos 

com a correlação de Mathur e Gishler (1955) quando comparados com os dados 

experimentais, resultando em variações de 2% a 6%. Nota-se que os valores de velocidade de 

jorro mínimo estimados foram maiores que os valores experimentais. Analisando os 

resultados preditos pela correlação de Abderalzek (1969), o desvio médio foi da ordem de 

37% com velocidades de jorro mínimo estimadas inferiores às obtidas experimentalmente. As 

correlações de Choi e Meisen (1992) e Olazar et al. (1994) apresentaram desvios em uma 

faixa compreendida entre 57% e 69%. Desta forma, dentre as correlações, a de Mathur e 

Gishler (1955) pode ser utilizada de forma satisfatória na predição da velocidade de jorro 

mínimo das sementes de girassol com umidade de 13% (base úmida). 
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Tabela 5.3 - Queda de pressão máxima (ΔPm) 
 

Carga 
(g) 

ΔPm 
experimental 

(Pa) 

Becker (1961) 
(Pa) 

Desvio 
(%) 

Yokawa e 
Isaka (1971) 

(Pa) 

Desvio 
(%) 

1500 1584 963,6 -27,7 850,1 -32,8 
2000 1967 1155,9 -29,2 1041,2 -33,3 
2500 2885 1348,3 -37,7 1232,7 -40,5 

Carga 
(g) 

Asenjo et al. 
(1977) (Pa) Desvio (%) 

Ogino et 
al. (1993) 

(Pa) 
Desvio (%) 

 
1500 2571,8 44,1 787,3 -50,3  
2000 2895,7 33,4 1034,6 -47,4  
2500 3178,1 7,2 1303,4 -54,8  

  Como se pode observar na Tabela 5.3, as correlações de Becker (1961), 

Yokawa e Isaka (1971) e Ogino et al. (1993) preveem quedas máximas de pressão inferiores 

às obtidas experimentalmente com desvios compreendidos numa faixa de 27,7 a 54,8%. A 

correlação de Asenjo et al. (1977) prevê quedas de pressão mais elevadas que as 

experimentais apresentando um desvio mínimo de 7,2 % para a carga de 2500g. 

Tabela 5.4 - Queda de pressão de jorro estável (ΔPje) 
 

  
ΔPje experimental 

(Pa) 
Malek e Lu 
(1965) (Pa) 

Desvio 
(%) 

Manurung 
(1964) (Pa) 

Desvio 
(%) 

1500 g 191,79 385,31 71,4 196,33 1,7 
2000 g 216,80 513,75 96,9 271,66 17,9 
2500g 400,25 642,19 42,7 355,85 -7,8 

 Na Tabela 5.4, os desvios para as correlações de Malek e Lu (1965) e Manurung 

(1964) são muito diferentes. No caso do primeiro, os desvios foram altos, variando entre 42% 

e 97% e sempre com valores de queda de pressão de jorro estáveis bem maiores que os dados 

experimentais. Já para a correlação de Manurung (1964), apesar dos valores serem maiores 

que os experimentais, os desvios para qualquer carga chegou no máximo a 18% em 2000 g, 

tendo como valor mínimo de 1,7% para uma carga de 1500 g.   
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5.3. Secagem em Leito de Jorro 
 
 5.3.1 – Cinética de secagem 

 Na secagem em leito de jorro, foram utilizadas apenas as sementes in natura. Os 

experimentos foram realizados de acordo com um planejamento experimental 2² com três 

repetições no ponto central cujas variáveis independentes foram a carga (1500, 2000 e 2500 g) 

e a temperatura (70, 80 e 90 °C). Além dos experimentos previstos pelo planejamento, foram 

realizados mais 4 experimentos com variações na carga e na temperatura dentro da mesma 

faixa de condições operacionais. As condições operacionais mantidas nos experimentos estão 

mostradas na Tabela 5.5. Os experimentos realizados em condições não delineadas pelo 

planejamento experimental foram: 8, 9, 10 e 11.   
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Tabela 5.5 - Condições operacionais dos experimentos de secagem dos grãos no leito de jorro 

Experimento Tge (°C) Mg (g) V (m/s) Ubsi (kg/kg) 

01 70 1500 1,21 0,529 

02 90 1500 1,20 0,474 

03 70 2500 1,43 0,515 

04 90 2500 1,43 0,474 

05 80 2000 1,41 0,474 

06 80 2000 1,41 0,453 

07 80 2000 1,41 0,444 

08 70 2000 1,41 0,520 

09 80 1500 1,22 0,518 

10 80 2500 1,46 0,523 

11 90 2000 1,42 0,457 

  

 Na Figura 5.4, pode-se confirmar a boa repetitividade dos três experimentos realizados 

nas condições do ponto central, temperatura de 80°C e carga de 2000g de grãos. 
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Figura 5.4 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro –T=80 °C  Mg=2000 g.  

 Na Figura 5.5 foi fixada a temperatura em 70 °C analisando-se o efeito da carga de 

grãos sobre as curvas de secagem.  Para as cargas de 1500 e 2000 g as curvas são 

praticamente coincidentes, entretanto, para a carga de 2500 g, na fase inicial de secagem as 

umidades são mais elevadas, identificando-se o efeito de maior massa de grãos sobre a 

cinética de secagem, ou seja, para a mesma temperatura cargas mais elevadas de grãos 

apresentam um decaimento mais lento na umidade. 

 

Figura 5.5 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro – T=70 °C  
Mg=1500 g, 2000 g e 2500 g 
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Figura 5.6 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro – T=90 °C,  Mg=1500 

e 2500 g. 

 Conforme se observa na Figura 5.6, quando a secagem foi realizada na temperatura de 

90°C, as curvas resultaram praticamente sobrepostas, não se identificando efeito da carga de 

grãos na cinética de secagem. 

 As curvas de secagem também são analisadas levando-se em consideração a fixação 

da carga com variação da temperatura. Os resultados são mostrados nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9.  

 

Figura 5.7 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro – Mg=1500 g, T=70 e 
90 °C 

 

0
0,05

0,1
0,15

0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0 20 40 60 80 100

U
bs

 (k
g 

de
 á

gu
a/

kg
 d

e 
só

lid
o 

se
co

)

tempo (min)

T = 90°C e Mg = 1500g

T = 90°C e Mg = 2500g

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80 100

U
bs

(k
g 

de
 á

gu
a/

kg
 d

e 
só

lid
o 

se
co

)

tempo (min)

T = 70°C

T = 90°C



Capítulo 5 –Resultados e Discussões 
 

Alcivan Almeida Evangelista Neto – Novembro/2013  51 

 

Figura 5.8 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro – Mg=2000 g, T=70 e 

80 °C 

 

 

Figura 5.9 - Curvas de secagem dos grãos de girassol em leito de jorro – Mg=2500 g, T=70 e 
90 °C 
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 As taxas específicas de secagem foram obtidas a partir das derivadas da umidade dos 

grãos em base seca com o tempo, calculadas através do software ORIGINPRO 8.0. O 

comportamento observado nas curvas demonstra que a secagem dos grãos de girassol ocorreu 

em taxa decrescente, com transferência de massa controlada pelo mecanismo da difusão. 

Considerando-se, entretanto a elevada umidade das sementes in natura é possível que na fase 

inicial da secagem tenha ocorrido um curto período de taxa constante sobreposto ao período 

de aquecimento das sementes. Na maioria dos experimentos, a fase inicial da secagem ocorreu 

em taxas bastante elevadas que decresciam rapidamente nos 15 minutos iniciais. É provável 

que, neste período, o controle da secagem tenha se dado pelas resistências externas.  

Para avaliação dos efeitos das variáveis carga e temperatura sobre as taxas específicas 

de secagem dos grãos no leito de jorro, adotou-se o mesmo procedimento empregado na 

análise das curvas de secagem, fixando-se inicialmente a temperatura e depois a carga de 

grãos. As curvas estão ilustradas nas figuras 5.10 a 5.15. 

             Observa-se na Figura 5.10 que, em relação a taxa específica um dos experimentos não 

apresenta boa reprodutibilidade, principalmente na fase inicial da secagem, o que pode ser 

atribuído ao período de aquecimento dos grãos e diferenças na temperatura e umidade inicial 

dos mesmos. A partir dos 30 minutos de secagem, as curvas se sobrepõem.  

 

  

Figura 5.10 - Curvas da taxa específica de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca – T=80°C  Mg=2000g.  
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Figura 5.11 - Curvas da taxa específica de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca– T = 70 °C  Mg=1500 g e 2500 g  

 

 
 

Figura 5.12 - Curvas das taxas específicas de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca– T = 90 °C  Mg=1500 g e 2500 g. 
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g, ainda na Figura 5.11. Para a temperatura fixada em 90 °C (Figura 5.12) não se observa 

efeito da carga de grãos sobre as taxas específicas de secagem. 

 Nas Figuras 5.13, 5.14 e 5.15, são ilustradas as curvas da taxa específica de secagem 

para cargas fixas de grãos, variando-se a temperatura. Para a carga de 1500 g as curvas das 

taxas de secagem específicas ilustradas na Figura 5.13 são próximas, observando-se uma 

influência mais importante da temperatura no decaimento mais efetivo das taxas a partir dos 

15 minutos de secagem para o experimento a 70°C. Para a carga de 2000 g e temperaturas de 

70 e 80 °C (Figura 5.14) não se observa efeito importante da temperatura sobre as taxas 

específicas de secagem. Reproduzindo o comportamento já observado nas curvas de secagem, 

as curvas exibidas na Figura 5.15 mostram o importante efeito da temperatura sobre a taxa 

específica de secagem dos grãos para a carga de 2500 g. Para a temperatura de 90°C, as taxas 

iniciais são muito elevadas, decaindo rapidamente e conforme foi previamente discutido, 

nesta etapa a secagem pode ter sido controlada pelas resistências externas ao transporte de 

massa.  
 

 

Figura 5.13 -  Curvas da taxa específica de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca –  Mg = 1500g, T=70 °C e 90 °C. 
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Figura 5.14 - Curvas da taxa específica de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca –  Mg = 2000 g, T = 70 °C e 80 °C 

 

 

Figura 5.15 - Curvas das taxas específica de secagem no leito de jorro em função da umidade 
dos grãos em base seca –  Mg = 2500 g, T = 70 °C e 90 °C 
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   Observando as Figuras 5.10 a 5.15 verifica-se a presença de dois períodos de taxa de 

secagem decrescente, com transição entre 0,2 e 0,3 de umidade em base seca, independente de 

temperatura ou carga utilizada. Outro fator destacável é que, a partir desse ponto de transição, 

as taxas de secagem apresentam valores praticamente coincidentes para todas as condições 

operacionais estudadas. Na Tabela 5.6, são exibidos os dados relativos à umidade e à 

atividade de água dos grãos, atingida ao final de cada experimento e determinadas de acordo 

com a metodologia descrita no capítulo 3.  
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Tabela 5.6 - Atividades de água e umidades finais na secagem em leito de jorro 
 

Experimento Tge (°C) Mg (g) awf Ubsf (kg/kg) 

01 70 1500 0,457 0,0499 

02 90 1500 0,124 0,0225 

03 70 2500 0,572 0,0659 

04 90 2500 0,132 0,0182 

05 80 2000 0,185 0,0354 

06 80 2000 0,377 0,0357 

07 80 2000 0,253 0,0326 

08 70 2000 0,468 0,0483 

09 80 1500 0,257 0,0286 

10 80 2500 0,277 0,0386 

11 90 2000 0,179 0,0368 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.6, a umidade em base seca dos 

grãos processados no leito de jorro variou entre 1,82% e 6,59% em base seca. As mais baixas 

umidades foram observadas nos grãos processados a 90 °C, enquanto que a 70°C, foram 

alcançados os maiores níveis de umidade. Observa-se uma boa reprodutibilidade na umidade 

dos grãos obtidos nos experimentos replicados no ponto central. 
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 Os resultados referentes à atividade de água são coerentes com as umidades dos grãos. 

Atividades de água elevadas (entre 0,46 e 0,57) são observadas nos grãos processados a 70° 

C. Baixas atividades de água (entre 0,12 e 0,13) são registradas para os grãos processados a 

90°C. Interessante se faz observar que este nível muito baixo de atividade de água não é 

recomendado para produtos que contêm elevados teores de gordura. Por outro lado, os teores 

de umidade dos grãos processados no jorro estão muito abaixo do recomendado para 

armazenamento sem comprometimento da sua capacidade germinativa, que são entre 3 e 7% 

(José et al., 2009). Todavia, é importante se destacar a eficiência do secador no que se refere a 

eliminação da maior parte da umidade presente nos grãos em tempos de processamento muito 

curtos, entre 30 e 40 minutos para atingir 10% de umidade em base seca. Santos (2009) 

trabalhou com secador infravermelho e analisou duas temperaturas simultaneamente: a da 

fonte e a que a semente atingia. Encontrou-se para cada situação a seguir um tempo de 

secagem diferente, para reduzir o teor de umidade das sementes de girassol de 25 % até 8 % 

(base seca).  Para uma temperatura de 105 °C da fonte e 70 °C da semente, o tempo de 

processamento foi de 30 minutos. Quando trabalhou com a temperatura da fonte de 93° C e 

60 °C da semente, o tempo de secagem foi de 35 minutos. Já com temperaturas da fonte e 

semente com valores de 80 °C e 50 °C, respectivamente, o tempo foi de 45 minutos. O autor 

ainda processou as sementes de girassol para uma temperatura da fonte de 65 °C, com uma 

temperatura da semente de 40 °C. Neste caso, conseguiu atingir um tempo de secagem de 75 

minutos.      

  

 5.3.2 - Modelagem dos dados de secagem dos grãos no leito de jorro 

Conforme a metodologia descrita no item 3 do Capítulo 4, aos dados experimentais de 

secagem dos grãos no leito de jorro foram aplicados os modelos de FICK, considerando 5 

termos da série e o modelo de PAGE. Para o modelo de FICK não foram considerados os 

dados iniciais da umidade, uma vez que conforme foi previamente discutido a fase inicial da 

secagem pode ter ocorrido com influência importante das resistências externas.  Para 

determinação dos parâmetros dos modelos, utilizou-se o software STATISTICA 7.0.  Foi 

desconsiderado o encolhimento das sementes e para o cálculo da razão de umidade foi 

considerada a umidade de equilíbrio atingida em cada experimento. Os parâmetros obtidos 

para cada modelo ajustado com respectivos coeficientes de correlação são apresentados na 

Tabela 5.7. O bom ajuste do modelo de FICK aos dados experimentais permitiu a 

determinação da difusividade efetiva das sementes. 
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Tabela 5.7 - Modelos ajustados aos dados de secagem dos grãos em leito de jorro 
 

Condições 
Operacionais 

Modelo de Fick Modelo de Page 

T (°C) Carga (g) a σ Deff (m2/s) R2 k (h-1) σ n σ R2 

70 1500 0,79 0,05 6,65x10-10 0,991 0,16 0,03 0,65 0,05 0,994 

90 1500 0,82 0,05 10,62x10-10 0,997 0,18 0,02 0,72 0,03 0,999 

70 2500 0,91 0,02 4,91x10-10 0,989 0,022 0,004 1,11 0,05 0,998 

90 2500 0,80 0,06 9,29x10-10 0,992 0,19 0,03 0,66 0,04 0,996 

80 2000 0,78 0,08 7,72x10-10 0,981 0,21 0,04 0,60 0,07 0,989 

80 2000 0,82 0,05 6,76x10-10 0,992 0,11 0,02 0,76 0,07 0,991 

80 2000 0,85 0,03 6,66x10-10 0,997 0,080 0,01 0,84 0,05 0,996 

Conforme se observa nos dados apresentados na Tabela 5.7, tanto o modelo de FICK e 

quanto o de PAGE se ajustaram muito bem aos dados experimentais da razão de umidade em 

função do tempo, com coeficientes de correlação superiores a 98%. No cálculo da 

difusividade foi considerada a meia espessura média dos grãos. Verifica-se que, salvo nos 

experimentos destacados em vermelho, os valores do parâmetro “a” se aproximam muito do 

valor teórico 8/π²=0,81 para placas planas. Considerando que os grãos de girassol têm 

geometria que se aproxima de uma placa plana, este resultado comprova a boa qualidade do 

ajuste do modelo de FICK aos dados de secagem no leito de jorro no período de taxa 

decrescente. 

Os coeficientes de difusão dos grãos de girassol são compatíveis com os encontrados 

por Markowski et al. em 2010 quando estudaram a secagem em leito de jorro de grãos de 

cevada, com valores que variaram entre 1,39.10-10 e 5,31.10-10 m2/s, para uma faixa de 
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temperatura de 33°C a 56°C. Os valores das difusividades encontradas por Santos (2009) para 

as sementes de girassol variaram de 8.10-10 m2/s até 96.10-10 m2/s, dentro de uma faixa de 

temperatura compreendida entre 30°C e 70°C. Estes valores são superiores aos encontrados 

no presente trabalho, o que pode ser justificado pela difusividade determinada por Santos 

(2009) se referir à difusividade efetiva do leito fixo. Os resultados também são coerentes com 

os encontrados por Sahin (2013), que estudou a secagem em leito de jorro solar e comparou 

com a secagem solar natural. Foram determinados os valores dos coeficientes de difusão para 

ambos os métodos, com valor de 0,64.10-10 m2/s para a secagem solar natural e 3,27.10-10 m2/s 

para o leito de jorro solar. 

As curvas experimentais e preditas pelos modelos para a razão de umidade em função 

do tempo são ilustradas nas Figuras 17, 18 e 19.  Em todas as curvas percebe-se que os dados 

preditos pelos modelos reproduzem bem os valores experimentais.  

 

Figura 5.16 -  Curvas da razão de umidade em função do tempo - Dados experimentais 
e preditos pelos modelos de FICK e PAGE para Mg = 2000 g e T = 80 °C 
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Figura 5.17 - Curvas da razão de umidade em função do tempo - Dados experimentais 
e preditos pelos modelos de FICK e PAGE para Mg = 1500g e T = 70 °C e 90 °C 

 

 

Figura 5.18  - Curvas da razão de umidade em função do tempo - Dados experimentais 
e preditos pelos modelos de FICK e PAGE para Mg = 2500 g e T = 70 °C e 90 °C 
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Figura 5.19- Difusividade efetiva em função do inverso da temperatura para Mg = 1500 g, 
2000 g e 2500 g. 

  Conforme se observa na Figura 5.19, independente da carga os dados da difusividade 

efetiva em função do inverso da temperatura se alinham numa curva única. Ajustou-se aos 

dados experimentais um modelo exponencial com base na relação de Arrhenius, cujo 

coeficiente de correlação foi da ordem de 80%, encontrando-se a seguinte correlação:  

Deff= 1x10-5 e-28500/RT                                                                                                               (26) 

Nesta equação T é a temperatura absoluta (K), R é a constante dos gases, 8,314J/molK 

e a difusividade efetiva (Deff) em m2/s. A partir da equação (8) a energia de ativação para as 

sementes de girassol secas em leito de jorro pode ser estimada em 28,5 kJ/mol, valor que está 

na faixa de 15 a 40 kJ/mol reportada na literatura para a secagem convectiva de sementes 

(Santos, 2009). 

 5.3.3 – Isotermas de equilíbrio dos grãos de girassol secos no leito de jorro 
 

  As isotermas de equilíbrio foram obtidas através das medidas de atividade de água e 

umidade das amostras de grãos coletados em cada intervalo de tempo. Os dados de atividade 

de água são obtidos na temperatura do ambiente do laboratório (25 °C), e assim todos os 

dados  de equilíbrio correspondem à isoterma de dessorção a 25 °C. Pode-se, entretanto, 

avaliar se houve efeito das variáveis de operação do jorro no comportamento das curvas, 

representadas pela umidade em base seca dos grãos em função da atividade de água. Na 

Figura 5.20, são exibidas todas as curvas para os grãos submetidos a secagem no leito de 

jorro, nas diferentes condições de temperatura e carga processada.  
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Figura 5.20 - Isotermas de equilíbrio a 25°C dos grãos de girassol secos em leito de jorro       
T = 70°C, 80 °C e 90 °C e Mg = 1500 g, 2000 g e 2500 g  
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processados na temperatura de 70°C a faixa de atividade de água  ficou compreendida  entre 

0,46 e 0,99, correspondendo a uma faixa de umidade de 5 a 51%. Aos dados experimentais 

obtidos em cada experimento foram ajustados os modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV.  Na 

Tabela 5.8 são exibidos os parâmetros de cada modelo e os respectivos coeficientes de 

correlação.  
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Tabela 5.8 - Modelos ajustados aos dados de equilíbrio dos grãos secos no leito de jorro 
 

 GAB OSWIN LUIKOV 
Exp T 

(°C) 
Mg 
(g) 

Xm Cg K R2 m N R2 A1 A2 R2 

1 70 1500 0,023 130,01 0,961 0,994 0,074 0,392 0,967 0,596 0,067 0,989 
2 70 2500 0,018 86,00 0,967 0,998 0,068 0,388 0,906 0,546 0,081 0,934 
3 90 1500 0,033 15,093 0,945 0,997 0,0744 0,455 0,990 0,582 0,041 0,993 
4 90 2500 0,025 39,996 0,961 0,993 0,0615 0,496 0,999 0,623 0,058 0,987 
5 80 2000 0,034 42,763 0,941 0,989 0,0802 0,435 0,988 0,564 0,038 0,981 
6 80 2000 0,028 132,00 0,948 0,972 0,0672 0,451 0,984 0,511 0,042 0,965 

 Verifica-se o bom ajuste dos modelos aos dados experimentais com coeficientes de 

correlação superiores a 96%. Percebe-se também que, excetuando-se o experimento 7, os 

parâmetros das equações ajustadas separadamente para cada conjunto de dados experimentais 

apresentam valores muito próximos, principalmente para os modelos de OSWIN e LUIKOV. 

Para o modelo de GAB, as variações nos valores dos parâmetros para o experimento 7 são 

mais significativas, evidenciando-se o elevado valor da umidade da monocamada e o baixo 

valor do parâmetro Cg, que pode ser creditado a algum problema de ordem experimental. As 

variações em Xm e Cg para os demais conjuntos de dados são pequenas e poderiam ser 

justificadas pelas maiores faixas de atividade de água e umidade contempladas em alguns 

experimentos. Excluindo-se os valores relativos ao experimento 7 a umidade da monocamada 

tem um valor médio de 0,027. Desta forma a análise destes resultados corrobora com a 

discussão anterior de que não houve influência das variáveis de operação no comportamento 

das isotermas de equilíbrio. E assim foi realizado um novo ajuste dos modelos considerando 

os dados de umidade e atividade de água obtidos em todos os experimentos, excluindo-se os 

dados do experimento 7.  Na Tabela 5.9 são apresentados os resultados para os três modelos 

cujas curvas encontram-se representadas na Figura 5.21. 
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Figura 5.21 - Modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV ajustados aos dados de equilíbrio dos 
grãos secos em leito de jorro.   

 

Tabela 5.9 - Parâmetros dos modelos ajustados aos dados de equilíbrio dos grãos secos em 

leito de jorro 

GAB OSWIN LUIKOV 

Xm Cg K R2 m N R2 A1 A2 R2 
0,0303 36,88 0,944 0,992 0,0813 0,381 0,978 0,526 0,0496 0,988 

Mais uma vez, verificou-se um bom ajuste dos modelos aos dados de equilíbrio das 

sementes de girassol representados pela umidade em função da atividade de água, para os 6 

experimentos selecionados. Para o modelo de GAB, a umidade na monocamada (Xm) e os 

parâmetros Cg e K são compatíveis com os encontrados por Kaya e Kahyaoglu em 2006 para 

a isoterma de adsorção a 25°C dos grãos de gergelim, (0,02656, 27,802 e 0,832, 

respectivamente). Com a mesma temperatura para determinação da isoterma, Zomorodian et 

at. (2011) estudaram a curva de adsorção das sementes de canola, ajustando o modelo de 

GAB aos dados experimentais. Foram encontrados os valores de 0,03994 para a umidade na 

monocamada, 0,797 para o parâmetro K e 123,373 para o Cg, cujo valor é elevado quando 

comparado aos obtidos para os grãos de girassol. 
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5.3.4 – Análise Estatística dos Resultados Obtidos  

 Os experimentos realizados conforme o planejamento experimental do tipo 22 + 3 

repetições no ponto central tiveram como variáveis independentes a carga dos grãos e a 

temperatura do ar na entrada do secador. As respostas foram a umidade final em base seca, o 

tempo para que a umidade atinja 13% em base úmida (14,94% em base seca) e a difusividade 

calculada por meio da equação de Fick. O tempo necessário para os grãos atingirem esta 

umidade foi calculado a partir do modelo de Fick ajustado ao conjunto de dados de cada 

experimento e o percentual de 13% foi definido considerando ser esta a umidade ideal para 

germinação (Silva et al., 2010). A Tabela 5.10 exibe todos os resultados. 

 Conforme se observa na Tabela 5.10 a umidade atingida pelos grãos processados a 

90°C foi muito baixa, o que pode comprometer tanto a qualidade fisiológica das sementes 

como as suas propriedades para produção do óleo. Para as temperaturas de 70 e 80°C, as 

umidades estão na faixa adequada para armazenamento (José et al. 2009). Verifica-se ainda 

que para as condições de processo analisadas o tempo de secagem de 80 minutos levou a 

produção de sementes fora da faixa recomendada para germinação (Silva et al., 2010). 

Todavia a análise da variável resposta tempo de processamento necessário para as sementes 

atingirem a umidade de 13%, mostra que dependendo das condições experimentais este tempo 

é muito curto, ficando compreendido numa faixa de 16 a 45 minutos. Evidencia-se a 

importância deste resultado com relação à eficiência do secador de leito de jorro na secagem 

dos grãos de girassol.  
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Tabela 5.10 - Respostas utilizadas na análise estatística em função das condições de operação 
 

Experimento T (°C) Carga (g) Uf ( %) t13% (min) Deff (m2/s) 

01 70 (-1) 1500 4,99 30,24 6,65x10-10 

02 90 (1) 1500 2,25 16,63 4,91x10-10 

03 70 (-1) 2500 6,59 45,10 10,62x10-10 

04 90 (1) 2500 1,82 18,24 9,29x10-10 

05 80 (0) 2000 3,54 23,39 7,72x10-10 

06 80 (0) 2000 3,57 25,20 6,76x10-10 

07 80 (0) 2000 3,26 27,00 6,66x10-10 

 

 As variáveis codificadas T* e Mg* são definidas nas equações seguintes: 

T* = (T-80)/10                                                                                                                        (27) 

Mg* = (Mg – 2000)/500                                                                                                          (28) 
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5.3.4.1 – Análise dos Efeitos 

 Na Tabela 5.11 apresenta-se um resumo dos efeitos das variáveis independentes 

temperatura (T) e carga (Mg) e da interação entre elas, sobre as variáveis respostas Uf, t13% e 

Deff para um modelo de primeira ordem com uma interação e limite de confiança de 95% para 

todos eles.  Os efeitos que se mostraram significativos são destacados em vermelho.  

Tabela 5.11 - Estimativa dos efeitos para Uf, t13% e Deff 

   
 

Efeitos Estimados 

 Variáveis 

Independentes 

Uf (%) t13% (min) Deff (m2/s) 

 Média 3,72 26,54 7,52x10-10 

 T -3,75 -20,23 4,17x10-10 

 Mg 0,58 8,23 1,53x10-10 

 T*Mg -1,02 -6,62 2,05x10-11 

A variável resposta umidade final sofre influência significativa da temperatura e da 

interação carga*temperatura. Ambos os efeitos são negativos, o que significa que favorecem a 

secagem dos grãos, com diminuição significativa do teor de umidade. Para a variável t13%, 

foram significativos os efeitos da temperatura e da carga. A temperatura exerce efeito muito 

importante e de sinal negativo enquanto o efeito da carga é positivo, o que significa dizer que 

maiores cargas implicam em maiores tempo de secagem. Estes resultados corroboram com a 

discussão anterior apresentada sobre os efeitos destas variáveis na cinética de secagem dos 

grãos de girassol. No caso da difusividade, parâmetro de transferência de massa, apenas a 

temperatura influenciou significativamente sobre a mesma. Conforme se esperava o efeito da 

temperatura é positivo, ou seja, aumenta a difusividade. Todas as análises levaram em conta o 

limite de confiança de 95%.  
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A seguir, são exibidos os “Diagramas de Pareto” para todas as variáveis de resposta. 

Os diagramas ilustram muito bem a significância e a intensidade dos efeitos das variáveis 

independentes sobre as variáveis respostas, conforme já discutido no parágrafo precedente. 

 

Figura 5.22- – Diagrama de Pareto dos efeitos para a variável de resposta umidade final (Uf) 
 

 

Figura 5.23 – Diagrama de Pareto dos efeitos para a variável tempo com umidade em 13% 

(t13%) 
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Figura 5.24 – Diagrama de Pareto dos efeitos para a variável resposta difusividade (Deff) 

5.3.4.2 Análise de Regressão dos Modelos Estatísticos  
 

 Para todas as variáveis respostas analisadas os termos não significativos podem ser 

eliminados dos modelos estatísticos. As equações abaixo correspondem aos modelos 

estatísticos para as variáveis respostas Uf, t13% e Deff, em função das variáveis independentes 

(codificadas) que influenciaram em cada resposta. 

Uf = 3,72 -1,875T* – 0,51T*Mg*                                                                                           (29) 

t13% = 26,54 – 10,115T* +4,115Mg*                                                                                        (30) 

Deff = 7,52x10-10 + 2,085x10-10T*                                                                                          (31) 

 Para cada modelo representado acima a significância estatística foi determinada pela 

análise de variância. A Tabela 5.12 mostra um resumo dos resultados das análises de 

regressão para todas as respostas analisadas. 
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Tabela 5.12 - Resultados da Análise de Regressão – Uf, t13% e Deff 

 Teste F (Regressão) Teste F (Falta de 

Ajuste) 

Variável 

Resposta 

Qualidade 

do Ajuste 

(%) 

Coeficientes 

de Correlação 

Fcal Ftab Fcal/Ftab Fcal Ftab Fcal/Ftab 

Uf (95%) 94,787 0,97393 37,36 9,28 4,02 12,97 18,51 0,70 

t13% (95%) 94,024 0,97012 32,47 9,28 3,49 2,93 18,51 0,16 

Deff (95%) 82,876 0,91438 10,86 9,28 1,15 3,41 18,51 0,18 

 

 Em todos os casos, as equações ajustadas apresentam coeficientes de correlação acima 

de 91% e com qualidade de ajuste acima de 82%. Os valores de Fcal são superiores aos de 

Ftab para a regressão em todas as situações, o que demonstra que os modelos são 

significativos. Para a falta de ajuste a razão Fcal/Ftab<1 indica que os modelos além de 

estatisticamente significativos são úteis para fins preditivos. As Figuras 5.25, 5.26 e 5.27 

mostram a boa concordância entre os valores observados e os preditos pelos modelos para 

todas as variáveis respostas analisadas, comprovando a qualidade estatística dos mesmos.  
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Figura 5.25 -  Valores preditos versus valores observados – Uf 
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Figura 5.26 - Valores preditos versus valores observados – t13%(min) 
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Figura 5.27 - Valores preditos versus valores observados – Deff  

 Em todas as situações, os gráficos dos valores preditos vs. valores observados foram 

satisfatórios, observando uma boa qualidade de ajuste como mostrado na Tabela 5.12. A 

regressão explica a variação total em torno da média em relação ao valor máximo. Os bons 

coeficientes de correlação explicam o bom ajuste entre os valores observados e preditos pela 

correlação, considerando um índice de confiança de 95%.  

 A qualidade inferior da difusividade já era esperada, já que a dependência da 

difusividade com a temperatura não é linear (Equações 25 e 30). O modelo linear é uma 

aproximação para pequenas variações de temperatura.   

5.4 Secagens dos grãos na estufa  
 
 5.4.1 Cinética de secagem 

 De acordo com a metodologia detalhada no Capítulo 3, as sementes in natura foram 

secas em estufa em 4 níveis de temperatura, sendo acompanhada a variação da umidade 

através das medidas da massa das amostras (3 amostras por experimento) ao longo do tempo. 
Não foi possível fixar o mesmo intervalo de tempo para cada pesagem, uma vez que foram 

acompanhadas juntamente com os dados cinéticos as medidas de atividade de água para 
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obtenção das isotermas de dessorção. Para efetuar estas medidas, foi necessário aguardar o 

resfriamento das sementes. Para as temperaturas de 60 °C e 70 °C o tempo de resfriamento 

para realizar a leitura no medidor de atividade de água foi mais longo.  As curvas de secagem, 

umidade em base seca em função do tempo nos diferentes níveis de temperatura, são 

mostradas na Figura 5.28. Observa-se o efeito da temperatura sobre o comportamento da 

secagem, onde os mesmos níveis de umidade dos grãos são alcançados em tempos muito mais 

curtos quando estes são processados em temperaturas mais elevadas. 

 

Figura 5.28 - Umidade em base seca em função do tempo nos diferentes níveis de temperatura  
 
 As taxas de secagem também foram calculadas utilizando o software ORIGINPRO 

8.0. As curvas das taxas de secagem em função da umidade em base seca são exibidas na 

Figura 5.29. A partir da extrapolação destas curvas, foram determinadas as umidades de 

equilíbrio, correspondentes ao valor de Ubs quando dUbs/dt=0. Foram encontrados os valores 

de 0,0603, 0,0347, 0,0253 e 0,0227 kg de água/kg de sólido seco, para os grãos processados a 

40, 50, 60 e 70 °C, respectivamente. A 70°C e cargas de 1500 e 2500g, taxas de secagem 

nulas foram atingidas para os grãos processados no leito de jorro com teores de umidade de 

0.0499 e 0,0659 kg de água/kg de sólido seco, respectivamente. O tempo de secagem no leito 

de jorro foi de 80 minutos e na estufa 400minutos. Na estufa foram secos 360g de grãos o que 

justifica o baixo teor da umidade de equilíbrio comparativamente aos dos grãos processados 

no leito de jorro, a mesma temperatura. 

 Observa-se na Figura 5.29 que na fase inicial da secagem ocorre um período de taxa 

constante que se sobrepõe ao período de aquecimento das sementes. A temperatura exerce 

importante influência na fase inicial da secagem, com taxas muito elevadas, principalmente 

para 70 e 60°C.   
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Figura 5. 29 - Taxa de secagem em função do tempo nos diferentes níveis de temperatura 
 

 5.4.2 Modelagem dos Dados Experimentais 

 De acordo com o procedimento adotado para a modelagem dos dados cinéticos 

da secagem no leito de jorro também foram ajustados aos dados experimentais da secagem 

no leito fixo os modelos de PAGE e de FICK para os quatro níveis de temperatura.  Os 

parâmetros obtidos para cada modelo ajustado com respectivos coeficientes de correlação são 

apresentados na Tabela 5.13. O bom ajuste do modelo de FICK aos dados experimentais 

permitiu a determinação da difusividade efetiva das sementes. 
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Tabela 5.13 - Parâmetros dos Modelos de Fick e de Page 
 

Condições 
Operacionais 

Modelo de Fick Modelo de Page 

T (°C) Carga (g) a σ Deff (m2/s) R2 k (h-1) σ n σ R2 

40 360 1,04 0,007 25,2x10-10 0,989 0,0014 0,0003 1,17 0,04 0,996 

50 360 1,02 0,02 28,6x10-10 0,991 0,0017 0,0003 1,17 0,05 0,997 

60 360 1,00 0,02 46x10-10 0,996 0,0059 0,002 1,03 0,04 0,996 

70 360 1,04 0,04 59,9x10-10 0,989 0,0024 0,0004 1,26 0,03 0,999 

Os modelos conseguiram reproduzir os dados experimentais obtidos, conforme 

mostram os gráficos a seguir: 

 

Figura 5.30 - Razão de umidade em função do tempo para T = 40 °C 
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Figura 5.31 - Razão de Umidade em função do tempo para T = 50 °C 

 

Figura 5.32 - Razão de umidade em função do tempo para T = 60°C 
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Figura 5.33 - Razão de umidade em função do tempo para T = 70°C 

  As difusividades efetivas foram calculadas considerando a meia espessura da camada 

de grãos. Apresentam valores que aumentam com a temperatura e variaram entre 25,2x10-10 e 

59,9x10-10m2/s, para 40°C e 70°C, respectivamente. Santos (2009) estimou os coeficientes de 

difusão para secagem convectiva considerando a semente de girassol como uma esfera. 

Trabalhou com as temperaturas de 30, 40, 50 60 e 70°C e obteve valores dos coeficientes de 

difusão na mesma ordem.  

  A Figura 5.34 mostra o comportamento da difusividade em função do inverso 

da temperatura: 

 

Figura 5.34 - Difusividade em função do inverso da temperatura para o leito fixo 
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 Com base na equação de Arrehnius foi ajustada a curva cujo coeficiente de correlação 

foi da ordem de 95%, encontrando-se a seguinte equação: 

Deff = 8x10-5e-27300/RT                                                                                                                 (32) 

A energia de ativação encontrada foi de 27,3 kJ/mol, coerente com a faixa reportada 

na literatura, que varia de 15 a 40 kJ/mol (Santos, 2009). O valor encontrado por Santos, em 

2009, para a energia de ativação foi de 33 kJ/mol para secagem convectiva. O autor também 

estudou a secagem em infravermelho, mas não determinou a energia de ativação para essa 

secagem.  Comparando-se com a secagem dos grãos de girassol no leito de jorro, o valor 

encontrado de 28,5 kJ/mol é muito próximo, porém as difusividades estimadas a partir do 

modelo de Fick para as sementes secas na estufa corresponde a cerca de 10 vezes as estimadas 

para as sementes secas no leito de jorro.                                                                                              

 5.4.3 Isotermas de equilíbrio dos grãos de girassol secos na estufa 

   As isotermas de equilíbrio foram obtidas através das medidas de atividade de água e 

umidade das amostras de grãos coletados em cada intervalo de tempo. Os dados de atividade 

de água são obtidos na temperatura do ambiente do laboratório (25 °C), e assim todas as 

curvas correspondem às isotermas a 25 °C. Pode-se, entretanto, avaliar se houve efeito da 

temperatura no comportamento das curvas, representadas pela umidade em base seca dos 

grãos em função da atividade de água. Na Figura 5.35, são exibidas todas as curvas para os 

grãos submetidos à secagem em leito fixo nas diferentes condições de temperatura (40, 60 e 

70°C). Devido a problemas no equipamento não foram obtidos os dados de atividade de água 

dos grãos secos na temperatura de 50°C. 
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Figura 5. 35 - Isotermas de equilíbrio dos grãos de girassol secos em leito fixo – Temperaturas 
de 40 °C, 60 °C e 70 °C. 

 Considerando-se que os pontos poderiam ser representados por uma única curva, 

foram ajustados os modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV aos dados experimentais dos grãos 

processados em 03 níveis de temperatura. Na Figura 5.36 são exibidos os dados 

experimentais, juntamente com as curvas ajustadas conforme os modelos citados. Na Tabela 

5.14 são apresentados os parâmetros dos modelos ajustados aos dados de equilíbrio.  

  

 

Figura 5. 36 - Modelos de GAB, OSWIN e LUIKOV ajustados aos dados de equilíbrio dos 
grãos secos em leito fixo. 
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Tabela 5.14 - Parâmetros dos modelos ajustados aos dados de equilíbrio dos grãos secos em 
leito fixo 

 
Equação de GAB Equação de Oswin Equação de Luikov 

Xm Cg K R2 m N R2 A1 A2 R2 
0,0503 5,49 0,91 0,993 

 
0,130 0,294 0,888 

 
0,534 0,0323 0,994 

 

 Os modelos de GAB e LUIKOV se ajustaram bem aos dados experimentais, com 

coeficientes de correlação superiores a 99%. Desta forma, a análise destes resultados 

corrobora com a discussão, já realizada para o leito de jorro, de que não houve influência da 

temperatura empregada no processo de secagem sobre o comportamento das isotermas de 

equilíbrio, ou seja, provavelmente as estruturas das sementes foram preservadas para as 

temperaturas estudadas.  Em relação aos dois processos, os parâmetros dos modelos diferem, 

principalmente com relação à umidade da monocamada que, para os grãos processados no 

leito jorro, apresentaram um valor médio de 0,03 kg de água/kg de sólido seco, enquanto no 

leito fixo esta umidade foi de 0,05 kg de água/ kg de sólido seco. Acredita-se que este 

resultado é decorrente de prováveis alterações na superfície dos grãos em virtude do atrito das 

partículas no leito de jorro. Outro parâmetro relevante é o Cg, que é dependente da diferença 

entre as entalpias da monocamada e da multicamada. O valor para o leito de jorro foi de 

aproximadamente 37, enquanto que para o leito fixo foi de 5,5. O resultado para o leito de 

jorro foi coerente com o encontrado por Kaya e Kahyaoglu (2006), quando os autores 

estudaram a isoterma a 25 °C para sementes de gergelim inteiras. O Cg foi de 27,8 

aproximadamente. Os mesmo autores estudaram também, a isoterma para as sementes de 

gergelim descascadas e assadas. O valor do Cg, neste caso, foi compatível com o parâmetro 

encontrado para os grãos de girassol processados na estufa, com valor de 7,494.   

5.5 Comparação entre a secagem no leito de jorro e na estufa  

Para se avaliar o desempenho da secagem segundo os dois processos estudados, são 

exibidas na Figura 5.37 as curvas de secagem dos grãos na estufa e no leito de jorro a 70 °C. 

Conforme se observa, para a mesma umidade inicial a curva do leito de jorro apresenta um 

decaimento bem mais acentuado e valores de umidade da ordem de 5% são atingidos aos 80 

minutos, enquanto para os grãos secos na estufa este nível de umidade é alcançado aos 260 

minutos. 
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Figura 5.37 - Umidade em base seca em função do tempo para T = 70 °C 

Na Figura 5.38 são exibidas as curvas da taxa específica de secagem em função da 

umidade média dos grãos secos na estufa e no leito de jorro a 70 °C. 

 

Figura 5.38- Taxa específica de secagem em função da umidade em base seca - T = 70°C 
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secagem foram desconsiderados. Considera-se, portanto que a etapa inicial da secagem foi 

controlada pelas variáveis externas, sofrendo importante efeito da vazão do ar, o que justifica 

as elevadas taxas de secagem no leito de jorro. É importante evidenciar que segundo Epstein e 

Grace (2011), a secagem de grãos muito úmidos no secador de leito de jorro pode ocorrer em 

taxa constante. Os resultados encontrados no presente trabalho estão de acordo com a 

observação dos autores. 

       Considerando a secagem na estufa a 70°C os grãos atingem uma umidade em torno de 

0,15 em base seca (13% em base úmida) aos 158 minutos, aproximadamente. Comparando-se 

com os resultados do leito de jorro, os grãos atingem este nível de umidade em tempos muito 

inferiores, numa faixa entre 30 e 45 minutos, para cargas de 1500 e 2500 g de grãos.   Na 

estufa, foram secos cerca de 360 g de grãos, distribuídos em camada fina (2 cm de espessura) 

em três bandejas circulares com 15 cm de diâmetro.  Desta forma pode-se avaliar que a 

secagem dos grãos in natura de girassol no leito de jorro apresentou um bom desempenho, 

quando comparado com a secagem em camada fina na estufa com circulação de ar.  Todavia é 

importante se observar que para uma análise mais precisa da viabilidade do processo, 

necessário se faz avaliar a eficiência energética do secador de leito jorro frente à secagem em 

camada fina.  

As difusividades foram calculadas considerando a meia espessura da camada de grãos 

para a secagem na estufa e a meia espessura dos grãos para a secagem no leito de jorro. As 

difusividades para os grãos secos no leito de jorro apresentaram valores cerca de 10 vezes 

inferiores aos calculados para os grãos secos na estufa. Este resultado é justificado pelo fato 

da difusividade calculada para o leito fixo se referir a uma difusividade efetiva, já que envolve 

a difusão da água não só através dos grãos como nos interstícios do meio particulado. 

5.6 Testes Germinativos 

 Os testes germinativos foram realizados nas dependências do Câmpus Apodi do IFRN. 

A Tabela 5.15 mostra os resultados obtidos para os grãos secos tanto em leito fixo quanto em 

leito de jorro.  
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Tabela 5. 15 - Teste germinativo das sementes após secagem 
 

 

 Conforme se observa os resultados dos testes para as sementes secas no leito de jorro 

não são favoráveis a germinação, principalmente quando estas foram secas na temperatura de 

90°C, quando não se verificou a formação de plântulas até o décimo dia. Para as sementes 

secas na estufa o número de plântulas formadas no terceiro e no décimo dia é maior do que a 

quantidade formada a partir das sementes secas no leito de jorro em todas as temperaturas. 

Quando se compara os resultados dos testes germinativos das sementes secas na estufa com os 

resultados dos testes realizados com as sementes secas no campo (referência) verifica-se que o 

número de plântulas das sementes secas a 40°C se iguala ao valor de referência, um total de 

24 plântulas (48%), no décimo dia. Percebe-se, entretanto, que no terceiro dia não houve 

formação de plântulas para as sementes secas no campo o que pode favorecer o ataque de 

pássaros, prejudicando a plantação e comprometendo a produção. Sob este aspecto as 

secagens em leito de jorro e na estufa oferecem vantagens sobre a secagem no campo.  

Experimento – Girassol - Helianthus annuus - Teste de Germinação 

EXPERIMENTO Massa 
(g) 

Temperatura 
(°C) 

Tipo de 
Leito 

Quantidade 
de plântulas 

ao terceiro dia 

Quantidade 
de plântulas 

ao décimo dia 
1 - 40 Fixo 3 plântulas   

(6,0%) 
24plântulas 

(48,0%) 
2 - 50 Fixo 8 plântulas 

(16,0%) 
19 plântulas 

(38,0%) 
3 - 60 Fixo 5 plântulas 

(10,0%) 
7 plântulas 

(14,0%) 
4 - 70 Fixo 1 plântula     

(2,0%) 
4 plântulas  

(8,0%) 
5 1.500 70 Jorro --- 15 plântulas 

(30,0%) 
6 2.500 70 Jorro 1 plântula     

(2,0%) 
8 plântulas 

(16,0%) 

7 2.000  80 Jorro  --- 2 plântulas 
(4,0%) 

8 2.000  80 Jorro  --- 2 plântulas 
(4,0%) 

9 2.000  80 Jorro  --- 2 plântulas 
(4,0%) 

10 1.500  90 Jorro  --- --- 
11 2.500  90 Jorro  --- --- 

Semente de referência – seca no campo 
Terceiro dia Décimo dia 

--- 24 plântulas 
(48,0%) 
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 Credita-se às altas temperaturas empregadas na secagem no leito de jorro e ao longo 

tempo de exposição das sementes ao aquecimento na estufa, em temperaturas relativamente 

altas a morte dos embriões com comprometimento da capacidade germinativa das sementes.  

 Por outro lado, conforme citado na literatura (Hong e Ellis, 1996), baixos teores de 

umidade das sementes também comprometem sua qualidade fisiológica. Quando a umidade é 

muito baixa a rápida absorção de água na condução dos testes germinativos pode promover 

baixa porcentagem de germinação e baixo vigor.  O vigor máximo das sementes de girassol 

segundo Silva et al., 2010 é alcançado para o teor de umidade  de 13%. No presente trabalho 

apenas as sementes secas na estufa na temperatura de 50 °C apresentaram teor de umidade 

nesta faixa.  

              Os resultados do teste germinativo indicam que a secagem dos grãos de girassol tanto 

na estufa como no jorro devem ser conduzidos em temperaturas mais baixas, até um nível de 

umidade de no máximo 13%, minimizando-se o tempo de exposição ao aquecimento.
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6 – Conclusão 
 
 A presente dissertação apresenta resultados importantes para dar continuidade ao 

estudo da secagem dos grãos de girassol, principalmente no leito de jorro. Os modelos de 

FICK e PAGE aplicados aos dados da cinética de secagem apresentaram bons ajustes e 

podem ser utilizados para fins preditivos na faixa de condições estudadas. Com base nos 

modelo de FICK, foi possível determinar os coeficientes de difusão dos grãos, para todos os 

experimentos, e estimar o tempo de secagem necessário para os grãos atingirem um teor de 

umidade adequado para germinação e armazenamento. O tempo para atingir este nível de 

umidade (13% em base úmida) foi avaliado como variável resposta do planejamento 

experimental, sofrendo importante efeito da temperatura de secagem e da carga de grãos 

processados.  Foi ajustado um modelo de primeira ordem para a previsão desta variável em 

função da carga e da temperatura, que, de acordo com análise de variância, foi significativo e 

preditivo. A utilização deste modelo para predição das condições de operação ótimas que 

permitam a secagem eficiente dos grãos de girassol com umidade adequada, será de 

fundamental importância para otimização do processo. 

 Destaca-se a importante eficiência do secador de leito de jorro no processo de secagem 

dos grãos, com redução expressiva do tempo de secagem e grande capacidade de produção de 

sementes secas, frente ao secador de leito fixo. Todavia, há de se destacar que as sementes 

provenientes da secagem no jorro não apresentaram bons resultados no que diz respeito à 

capacidade germinativa. No entanto, em condições de menor temperatura e menor tempo de 

exposição dos grãos ao aquecimento, acredita-se que estes problemas seriam solucionados.  

 Considerando os resultados satisfatórios em relação ao ajuste dos modelos aplicados 

aos dados experimentais, a utilização destes para simulação de condições de secagem será de 

fundamental importância para a otimização do processo de secagem dos grãos de girassol, 

visando-se a utilização das sementes na semeadora.  

 Com relação aos resultados da secagem em camada fina na estufa, apesar do baixo 

desempenho quando comparada a secagem no leito de jorro, foi observada que em relação a 

capacidade germinativa, os grãos processados em temperaturas mais baixas tiveram um bom 

desempenho quando comparados com os grãos secos estocados nos armazéns. O bom ajuste 

dos modelos de FICK e PAGE aos dados experimentais também demonstram que estes 

podem ser utilizados para fins preditivos das curvas de umidade em função do tempo, o que 

também é importante para simulação do processo na faixa de temperatura especificada. Para 

ambos os processos foram ajustadas equações do tipo Arrehnius aos dados da difusividade 

efetiva em função da temperatura, também importantes para estudos futuros de modelagem 
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dos processos. As isotermas de dessorção dos grãos processados segundo os dois processos, 

mostraram que as condições de operação (carga e temperatura) para o leito de jorro e 

temperatura para o leito fixo, não interferiram no comportamento higroscópico ilustrado nas 

curvas de equilíbrio, cujos dados puderam ser representados por uma curva única. Todavia, o 

tipo de processo intervém no comportamento das isotermas, sendo obtidos parâmetros bem 

diferentes para o mesmo modelo ajustado. Particularmente para o modelo de GAB, a umidade 

da monocamada dos grãos processados no jorro foi de 0,03 em base seca. No leito fixo a 

umidade da monocamada foi 0,05 kg de água/kg de massa seca.  O parâmetro Cg que se 

relaciona com a entalpia de vaporização foi bem superior no jorro, certamente devido às 

elevadas taxas de evaporação.  

 As difusividades efetivas para os grãos secos no jorro apresentaram valores 

consistentes com a literatura, sendo inferiores aos observados para os grãos processados em 

leito fixo. No entanto, se a meia espessura dos grãos for considerada a dimensão característica 

para ambos os processos, a difusividade efetiva dos grãos no processo de secagem em leito de 

jorro, assumiria valores bem mais elevados do que as calculadas para o leito fixo. 

 Conclui-se, portanto, que os resultados do presente trabalho são considerados 

importantes tanto para futuras pesquisas que visem à utilização das sementes para a 

semeadura como para armazenamento e demais aplicações que necessitem de uma etapa 

prévia de secagem dos grãos.    
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