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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo o conhecimento do processo de secagem 
do cefalotórax do camarão de forma a dar respaldo a indústria para viabilizar o 
aproveitamento deste subproduto. Neste sentido, foram analisadas as condições de processo 
em secador de bandeja e leito de jorro. Tomando como base estes resultados, foi projetado e 
construído um secador com características específicas para a secagem do cefalotórax. As 
isotermas de dessorção foram obtidas pelo método dinâmico nas temperaturas de 20, 35 e 50º 
C e na faixa de 10-90% de umidade relativa. Foi observado que o produto em pó pode ser 
conservado com maior estabilidade para umidade relativa inferior a 40%. As curvas de 
secagem do secador de leito fixo foram ajustadas pelos modelos: exponencial simples, 
biparamétrico e de Page. O modelo exponencial biparamétrico descreveu mais 
adequadamente todas as condições de secagem estudadas. Os ensaios realizados no jorro 
mostraram uma alta taxa de secagem para o material na forma de pasta em leitos 
fluidodinamicamente ativos, mostrando a necessidade de uma alimentação em intervalos de 
tempo mais curtos para aumentar a eficiência térmica do processo. O secador projetado, a 
partir dos resultados obtidos, foi um secador rotatório com recheio de inerte, alimentação co-
corrente, descarga em um ciclone para promover a separação gás-sólido, e alimentação 
realizada em intervalos de 2 minutos. A otimização do equipamento projetado através do 
planejamento fatorial completo 24, teve como variáveis independentes a temperatura e a 
velocidade do ar, a vazão de alimentação e a concentração de encapsulante (albumina), e, 
como variáveis respostas a eficiência térmica, a umidade do pó obtido, o tempo total do 
ensaio e a eficiência de produção do pó em diversos pontos do processamento. Os resultados 
mostraram que o secador rotatório com recheio de inerte também pode apresentar bons 
resultados se aplicado industrialmente. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as objective the knowledge of the process of drying of the 

cephalothorax of shrimp to give support the industry to make possible the use of this by-

product. In this sense, the process conditions in this tray dryer and spouted bed were analyzed. 

With these results, it was projected and constructs a dryer with specific characteristics for the 

drying of the cephalothorax. The desorption isotherms were obtained by the dynamic method 

in the temperatures of 20, 35 and 50º C and in the interval of 10-90% of relative humidity. It 

was observed that the product in form of powder can be conserved with larger stability for 

lower relative humidity to 40%. The curves of drying of the dryer of fixed bed were adjusted 

for the models: single exponential, biparametric exponential and Page. The model 

biparametric exponential more adequately described all the drying conditions studied. The 

tests carry out in spouted bed showed high drying rate for the material in the paste form in 

beds active dynamicly-fluid, provely the necessity of a feeding in shorter intervals of time to 

increase the thermal efficiency of the process. The projected dryer, be considered the obtained 

results, it was a rotary dryer with inert bed, feed co-current, discharge in cyclone to take place 

the separation gas-solid, and feed carry out in intervals of 2 minutes. The optimization of the 

equipment projected it was accomplished used the complete factorial experimental design 24, 

this had as independent variables temperature velocity of the air, feed flow rate and 

encapsulated concentration (albumin), as variables answers the thermal efficiency, the 

moisture content of obtained powder, total time of test and the efficiency of production of 

powder in several points of processing. The results showed that the rotary dryer with inert bed 

can present, also, good results if applied industrially. 

 

KEYWORDS: Shrimp, Rotary Drying, Drying.  
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1.  Introdução 
 
 A carcinicultura é uma importante atividade econômica nas regiões costeiras de 

vários países e oferece inúmeras oportunidades para contribuir na redução dos níveis de 

pobreza, aumento de empregos, maior desenvolvimento da comunidade, redução da 

exploração de recursos naturais costeiros em níveis sustentáveis e produção de alimentos em 

regiões tropicais e subtropicais. 

Atualmente, mais de 50 países possuem fazendas de camarão. De acordo com 

WORLD BANK (1998) a atividade da carcinicultura marinha emprega diretamente mais de 

um milhão de pessoas, podendo ainda, este número ser multiplicado por várias vezes quando 

adicionadas às atividades correlacionadas, tais como indústria e comércio. Somente na 

Tailândia foram gerados, em 2000, mais de um milhão de empregos diretos e indiretos. 

O desenvolvimento da carcinicultura vem se intensificando no Brasil, 

principalmente no Nordeste, em função da alta rentabilidade econômica, elevada 

produtividade e fácil adaptação do camarão da espécie Lito penaeus vannamei. Para se ter 

uma idéia, em 2003, o país produziu 90 mil toneladas de camarão comparado com as 25 mil 

toneladas produzidas em 2000. 

Condições climáticas favoráveis, técnicas próprias de manejo e tendências do 

mercado mundial possibilitaram ao Nordeste do Brasil números positivos na carcinicultura. 

Um exemplo é a produtividade do setor, de 6,4 toneladas por hectare por ano, maior que o 

principal produtor mundial, a Tailândia, com 4,3 toneladas. Os 300 mil hectares aptos ao 

cultivo do produto, e a obtenção de 2,5 safras por ano fazem com que quase a totalidade da 

produção nacional, mais de 95%, concentre-se na região Nordeste. O Ceará, seguido do Rio 

Grande do Norte, lideram as exportações do produto, que têm como principais mercados a 

Europa e os Estados Unidos. Dados do Centro Internacional de Negócios indicam que foram 

exportados no ano passado US$ 62,9 milhões em camarões. Em produtividade, o Rio Grande 

do Norte ocupa o segundo lugar do “ranking” nacional, com 7,6 toneladas. Perde apenas para 

Alagoas, com 8,6 toneladas por hectare. O setor gera aproximadamente 3,75 empregos diretos 

e indiretos por hectare, contra 2,14 da agricultura irrigada, que é uma atividade reconhecida 

pelo grande número de empregos gerados. 

Por tudo isso, a carcinicultura brasileira tem um futuro muito promissor e sem 

dúvida, representa a alternativa de maior viabilidade sócio-econômica para o estabelecimento 
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de um novo Agronegócio para o Nordeste brasileiro, com destaque para o Rio Grande do 

Norte. 

O aumento da produção, no entanto, gera uma maior preocupação em relação aos 

impactos ambientais provocados nos ecossistemas naturais. Os problemas relacionados com a 

geração de resíduos sólidos e suas implicações na saúde, meio ambiente e qualidade de vida 

têm se agravado nas últimas décadas particularmente pela falta de políticas institucionais para 

o setor. 

A maior parte do camarão é processada para produção de filé e neste processo são 

descartados o cefalotórax (cabeça) e o exo-esqueleto (carapaça que recobre o camarão). Esse 

resíduo composto de quitina, proteína e minerais é geralmente descartado no mar, em aterros, 

usado para ração animal ou como fertilizante. Quando jogado ao mar esse resíduo libera 

odores desagradáveis, proporciona a proliferação exagerada de algas e com o grande volume 

gerado torna-se um sério problema ambiental. Quando depositados em aterros os resíduos 

orgânicos são responsáveis pela formação de lixiviados e biogás, promovendo poluição, 

propagação de maus cheiros e proliferação de vetores de doenças como ratos e insetos. Além 

disso, num aterro, os resíduos orgânicos em decomposição geram gás metano que polui o ar e 

cria perigo de explosão. 

No Brasil, existe uma legislação específica referente aos resíduos de pescado, 

citada por Takeskita (1981), que são controlados pela SUPERINTENDÊNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DA PESCA (SUDEPE), por meio da Portaria no 203 de 03/04/1970. 

Nela, determina-se a proibição do lançamento, em águas interiores e no mar territorial 

brasileiro, de resíduos resultantes de descamação, evisceração e decaptação de pescado. 

Existem vários estudos para aproveitamento desse sub-produto. O Departamento 

de Ciência e Tecnologia do Alimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 

convênio com algumas empresas catarinenses, aperfeiçoou um sistema de processamento que 

extrai da casca a quitosana, fibra largamente utilizada que inclusive pode ser usada como 

suplemento alimentar. Os pesquisadores da UFSC também fizeram testes sobre a eficácia 

dessas fibras na redução do colesterol. Após dois anos de estudos, comprovaram que há 

efetivas propriedades curativas nessas fibras. A quitosana pode ser utilizada na fabricação de 

filme para recobrimento de frutas, substituindo o filme de polietileno, como foi verificado por 

Pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade do Vale do Itajaí 

(Univale). Totalmente biodegradável, o filme de quitosana poderá substituir os filmes 

sintéticos, principalmente os de polietileno, em embalagens de alimentos. Como a quitosana 

tem características de solubilidade muito diferenciada, dependendo do pH do meio em que se 
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encontra, é possível formar filmes comestíveis com a simples adição de determinados 

solventes. O filme de quitosana, quando aplicado sobre superfície de frutas e vegetais, pode 

reduzir a transferência de umidade, oxigênio, dióxido de carbono e compostos aromáticos 

para o meio ambiente aumentando consideravelmente a extensão de sua vida de prateleira. As 

características peculiares da quitosana têm motivado muitos estudos com a substância. No 

Brasil incluem trabalhos sobre sua utilização, na área de alimentos, como emulsificante, 

substituindo amidos e gomas, ou ainda como fonte de fibras em biscoitos dietéticos e 

suplementos nutricionais. A substância pode ter, ainda, aplicações nas indústrias 

farmacêuticas e de cosméticos, na fabricação de antiácidos, membranas para hemodiálise, 

cicatrizantes de feridas e queimaduras, biomembranas para encapsulação de medicamentos, 

redutores de peso e colesterol, xampus e condicionadores. Na medicina, pode ser utilizada na 

produção de pele sintética e anticoagulantes. A quitosana também tem potencial emprego na 

produção de agentes antibacterianos e antivirais para a produção de sementes, no tratamento 

de águas residuais (quelação de metais pesados), aplicações óticas (produção de lentes de 

contato), na indústria de alimentos como clarificante de bebidas, estabilizante e, mais 

recentemente, como conservante. A patente americana de no US 3.264.116 de 2 de agosto de 

1966, citada em Takeskita (1981), descreve um processo para obtenção de um produto 

aromatizante utilizando-se resíduos sólidos e seções fibrosas do camarão. 

Com base na separação física e posterior insolubilização, foi desenvolvido por 

Tenuta Filho e Zucas (1985) um método para recuperar a proteína do camarão-rosa. O 

produto recuperado apresentou uma boa distribuição em aminoácidos essenciais e baixos 

níveis de cálcio, quitina, mercúrio, cádmio, chumbo, cobre e zinco. Os autores acima também 

avaliaram o coeficiente de eficácia protéico, coeficiente de digestibilidade, solubilidade e 

capacidade de emulsificação. A proteína em questão exibiu uma limitação primária em 

triptofano e uma qualidade nutricional de 81,5%, em relação à caseína. 

A farinha obtida na reciclagem do cefalotórax do camarão pode, perfeitamente, 

ser enquadrada dentro dos padrões microbiológicos exigidos pela Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para Alimentos que aprovou em 30/03/78 a Resolução nº 12, que dispõe de 

alguns padrões para a farinha entre eles os microbiológicos. As farinhas devem obedecer ao 

seguinte padrão: contagem padrão em placas: máximo de 5x105/g, bactérias do grupo 

coliforme de origem fecal, ausência em 1g. 

O Instituto de Estudos e Pesquisa do Estado do Amapá (IEPA) desenvolveu 

farinha de camarão a partir da cabeça e casca do crustáceo e testaram em uma comunidade o 

bolinho frito de camarão, sem avisar que era com a farinha, e a aprovação foi de 95%. 
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A implementação de um sistema para reciclagem do resíduo sólido gerado pela 

indústria de processamento de camarão mostra-se pertinente, pois agrega valor ao camarão, 

reduzindo os problemas ambientais decorrentes desta atividade e econômicos de disposição 

final, por promover uma forma dinâmica de destinação deste material nas indústrias. O 

processamento desse resíduo pode promover a geração de empregos e renda para a população 

ociosa do estado. 

A secagem, além de um método de conservação, por ser parte essencial de 

processos de preservação pela salga e defumação e de vários processos de fabricação de 

alimentos, motivou e ainda motiva a realização de pesquisas em diversas áreas. O Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFRN em conjunto com a UFCG tem 

trabalhado com a secagem dos mais diversos produtos agrícolas em diversos sistemas de 

secagem, com resultados significativos. Alguns trabalhos são citados para a secagem de 

umbu, cajá, manga acerola, pinha, alho cebola, beterraba e abóbora: Almeida (1991); Lima 

(1995); Lima et al. (1998); Ramos (1997); Da Mata et al. (1996); Alsina et al. (1995); Alsina, 

Lima & Morais (1996); Alsina & Soares (1988); Medeiros (2001); Gaspareto et al. (2003, 

2004a, 2004b). 

Desde 2001 o grupo de alimentos da UFRN vem estudando o cefalotórax do 

camarão visando à obtenção de uma farinha para uso na alimentação humana, com vários 

trabalhos incluindo o desenvolvimento do processo de obtenção, caracterização, estudo 

sensorial e de vida de prateleira do produto. Dentre os vários trabalhos pode-se citar: 

Honorato, 2002; Honorato et al. (2001, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006). Os 

resultados obtidos mostraram que no processamento, pré-tratamento e secagem nas 

temperaturas 50, 60, 70 ºC por um período de 8 h, do cefalotórax do camarão Lito Penaeus 

vannamei (65,61% de proteína bruta) apresentou uma perda de proteína de 22%, porém o 

valor final no pó (50,77%, em base seca) ainda foi significativo. Os resultados da análise 

sensorial em biscoito, pão e salgadinho “cheetos” mostraram boa aceitabilidade. O estudo de 

vida de prateleira da farinha, realizado por um período de três meses, mostrou que não 

ocorreu alteração microbiológica, que o pH variou um pouco, a umidade aumentou e ocorreu 

oxidação do produto indicando que a embalagem utilizada não era apropriada para esse 

produto. De uma forma geral, os resultados mostraram um produto com potencial, porém 

evidenciaram a necessidade de aprofundar a pesquisa na área da secagem. Em relação ao 

processo o trabalho foi incipiente, visando apenas estudar o comportamento do produto frente 

aos parâmetros temperatura, velocidade do ar em um secador de bandeja. Daí, a necessidade 

de um melhor aprofundamento dos conhecimentos nesta área. O volume de cefalotórax de 
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camarão produzido em 2003, no Nordeste, foi da ordem de 30 mil toneladas e este vem 

crescendo anualmente (ABCC, 2006), desta forma o secador de bandeja foi apenas utilizado 

para a obtenção de dados preliminares para o estudo da secagem. 

No contexto estabelecido, este trabalho teve como objetivo principal o estudo da 

secagem do cefalotórax do camarão de forma a contribuir com o processamento deste 

subproduto em nível industrial. Desta forma, os resultados obtidos por Honorato (2002) foram 

modelados para melhor conhecer o comportamento do material frente ao processo de 

secagem. Como o trabalho, tem prioritariamente uma visão industrial, optou-se por processar 

o produto na forma de pasta, considerando o maior número de equipamentos disponíveis no 

mercado para a trituração do material úmido e a maior facilidade de manuseio do produto 

pastoso. 

Para a secagem de qualquer produto alimentício recai sempre questões referentes a 

qualidade do produto obtido, custo de processamento, tempo de processamento, facilidade de 

manuseio do produto, custo e tamanho da unidade de processamento. Para responder a todas 

estas questões, é de primordial importância definir qual o tipo de secador a utilizar e somente 

a partir desta definição é que se pode buscar os parâmetros de processo que estabeleçam, 

neste secador, a qualidade desejada para o produto com o menor tempo e custo de 

processamento. Neste sentido, é de primordial importância a otimização do equipamento 

escolhido em termos dos parâmetros de processo controlados. 

Foi com esta visão que o presente trabalho foi desenvolvido. Utilizando os 

resultados da secagem do cefalotórax em leito fixo foram realizados alguns ensaios, ainda em 

leito fixo, para definir melhor os parâmetros dos modelos. Partindo para o processo de 

secagem do material na forma de pasta, foram realizados alguns testes em leito de jorro para 

observar o comportamento do material em leitos fluidodinamicamente ativos. E, a partir 

destes resultados foi projetado, construído e otimizado um secador rotatório com recheio de 

inerte e descarga do produto utilizando um ciclone para a separação gás-sólido. 
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2. Aspectos teóricos 

 
2.1  Aspectos gerais 
 

A revisão bibliográfica trata do processo de secagem, utilizando leito fixo, leito de 

jorro e secador rotatório, de um material biológico poroso, o cefalotórax do camarão 

Litopennaeus Vannamei, na sua forma estrutural original e na forma de pasta. 

São vários os enfoques dados às teorias que descrevem os fenômenos de 

transferência simultânea de calor, massa e quantidade de movimento na secagem. Desta 

forma, as características do material foram estudadas a fim de escolher modelos que melhor se 

adaptassem ao processo de secagem e com isto projetar um equipamento apropriado à 

secagem do cefalotórax do camarão. 

 

 

2.2  Atividade de Água 

 
O controle da água presente no material é uma técnica antiga usada no processo 

de conservação de alimentos e esta se encontra no alimento sob duas formas, água livre e água 

combinada. 

Ainda não existe uma definição formal sobre o que pode ser considerado como 

“água combinada”, mas uma de suas propriedades mais importantes é que ela não é 

congelável. Outras propriedades são a sua baixa pressão de vapor, alta energia de ligação, não 

disponibilidade como solvente, reduzida mobilidade molecular e propriedades dielétricas 

diferentes das da água livre (Leung, 1981). Por outro lado, o grau de disponibilidade da água 

no alimento pode ser expresso como atividade de água (Aw) que se define como a relação 

entre a fugacidade da água no alimento (f) e a fugacidade da água pura numa mesma 

temperatura (fo) (Guilbert & Morin, 1986). 

 

fo
fAw =                                                                   (2.1) 
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Para o caso, de se trabalhar com baixa pressão e baixa temperatura pode-se 

substituir a razão entre as fugacidades pela relação entre as pressões, conforme explica 

Coultate (1996). 

 

o
w P

PA =                                                              (2.2) 

 

Sendo P a pressão de vapor da água no alimento e Po a pressão de vapor da água 

pura nas mesmas condições de temperatura. 

Em condições de equilíbrio existe uma relação entre a atividade de água do 

alimento e a umidade relativa do ar no ambiente fechado em que o alimento se encontra, 

conforme Equação (2.3). 

 

100
%YeAw =                                                        (2.3) 

 

Muitos métodos podem ser utilizados para a medida da Aw porém segundo 

Ditchfield (2000) os métodos existentes para a medida da atividade de água não atendem a 

todas as características desejáveis. O método da depressão do ponto de congelamento é de 

aplicação limitada; os métodos que utilizam equipamentos comuns de laboratório são muito 

demorados, e os métodos que necessitam de equipamentos especiais têm custos muito 

elevado. 

São considerados os melhores métodos existentes, aqueles recomendados pelo 

F.D.A. (Food and Drug Administration), órgão americano de regulamentação de alimentos e 

remédios, são eles o higrômetro de ponto de orvalho, Aqualab, e os higrômetros eletrônicos, 

Novasina e Rotronic (Ditchfield, 2000). Ainda se deve considerar se o alimento possui 

substâncias que possam interferir na medida, se é sólido ou líquido, homogêneo ou 

heterogêneo e qual a faixa de atividade de água. 

 

 

2.3  Isotermas de Secagem 

 
A umidade de equilíbrio é atingida quando um determinado produto entra em 

equilíbrio termodinâmico com o ar, a uma determinada temperatura e umidade relativa. Nesta 
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condição, a pressão de vapor da água na superfície do produto é igual à pressão de vapor da 

água contida no ar. 

As isotermas descrevem o equilíbrio higroscópico com o meio ambiente sob 

condições de temperatura e umidade constantes. A determinação destas curvas constitui um 

estágio indispensável para melhor entender os problemas de modelagem do processo de 

secagem (Kouhila et al., 2001). Desta forma, a umidade de equilíbrio do material pode ser 

expressa pelas isotermas de secagem, tornando-as essenciais no estudo de projetos de 

secadores. É importante ressaltar que um mesmo produto, por exemplo o milho, quando 

cultivado em regiões e espécies distintas, pode apresentar diferentes isotermas de secagem 

(Calçada, 1998). 

As isotermas de secagem são a representação gráfica do teor de umidade de 

equilíbrio do material em função da umidade relativa do ambiente, onde a amostra está 

inserida a uma determinada temperatura (Labuza et al., 1985). Esta representa um tipo de 

isoterma de sorção na qual o processo que trata é a dessorção ou simplesmente secagem. 

Através das isotermas é possível obter informações sobre o estado da água no 

sistema durante o processo de secagem. A Figura 2.1 mostra uma curva característica do 

comportamento da umidade do material em função da umidade relativa do ar para diversos 

materiais alimentícios. Quando a atividade de água é menor que 0,3, considera-se que a água 

está sobre sítios polares de relativamente alta energia, entre 0,3 e 0,7 se refere à multicamada 

de água, acima de 0,7 se aproxima à condição de condensação da água (Lahsasni et al., 2002).  

A seção “A” da Figura 2.1 pode variar, e compreende atividade de água de 0 a 0,2 

ou 0,3, correspondente a água fortemente ligada, chamada camada monomolecular. Esta 

atividade de água corresponde a umidade de equilíbrio para a carne de vaca de 4% a 6% e 

para o leite em pó 2% (Cheftel & Cheftel, 1983). As velocidades de reações mínimas se 

encontram no limite máximo da monocamada (Aw , 0,2 – 0,3). O valor da monocamada de um 

alimento proporciona uma boa estimativa da quantidade de água que permite a máxima 

estabilidade de um produto seco, daí o conhecimento deste valor ser de fundamental 

importância prática (Fennema, 1982). 
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Figura 2.1  Isoterma de secagem, característica de muitos produtos alimentícios desidratados 

(Mujumdar, 1995). 

 

A fixação da água e as características das isotermas de dessorção variam 

consideravelmente de um alimento para outro. A isoterma é resultado do comportamento dos 

diversos constituintes químicos do alimento, com relação a água (Cheftel & Cheftel, 1983). 

Uma classificação dos diferentes tipos de isotermas universalmente empregada é a 

classificação de Brunauer, que as divide em cinco diferentes tipos. Adsorção em sólidos 

microporosos geralmente apresentam isotermas do tipo I. 
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Figura 2.2  Tipos de isotermas de dessorção 
 

As formas mais complexas estão associadas com adsorção multicamada e/ou com 

variações do tamanho dos poros. Muitos modelos matemáticos de isotermas de adsorção 

encontram-se reportados na literatura para correlacionar dados de equilíbrio para os vários 

tipos de isotermas existentes. Alguns modelos matemáticos têm sido propostos para descrever 

as isotermas de secagem, porém estes modelos no geral são limitados e são válidos apenas em 

um intervalo de atividade de água ou para alguns tipos de alimentos.  
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A teoria de Langmuir assume que as forças que atuam na adsorção são similares 

em natureza àquelas que envolvem combinação química. Considera-se implicitamente que: o 

sistema é ideal; as moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em sítios 

definidos e localizados, com adsorção em monocamada em superfície homogênea; cada sítio 

pode acomodar uma, e somente uma, entidade adsorvida; a energia da entidade adsorvida é a 

mesma em todos os sítios da superfície e não depende da presença ou ausência de outras 

entidades adsorvidas nos sítios vizinhos, ou seja, apresenta interação desprezível entre as 

moléculas adsorvidas. O modelo quando aplicado a secagem de alimentos pode ser escrito 

como a Equação (2.4). 

 

EY
EYX

X m
e +
=

1
                                                     (2.4) 

 

Sendo: 

E a constante de Langmuir; 

Xm a umidade da monocamada, kg/kg; 

Y a umidade relativa, kg/kg; 

Xe a umidade de equilíbrio, kg/kg. 

 

A Isoterma de BET (Brunauer, Emmett e Teller), como no caso de Langmuir, está 

baseada no conceito de que uma molécula adsorvida não está livre para mover-se sobre a 

superfície, e não exerce forças sobre as moléculas adsorvidas na camada adjacente. Contudo, 

a teoria de BET permite diferentes números de camadas adsorvidas formadas sobre diferentes 

partes da superfície, mas assume que a quantidade de superfície livre que está vazia ou que 

está associada a monocamada, bicamada, e outras, é constante para alguma condição de 

equilíbrio particular (Coulson & Richardson, 2001). 

 

]})1(1)[1{( YCY
CYX

X m
e −+−
=                                               (2.5) 

Sendo: 

C a constante de BET 
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O modelo de GAB (Guggenheim Anderson de Boer) apresenta a vantagem de 

descrever perfeitamente as isotermas de adsorção e dessorção para valores de atividade de 

água menor que 0,9 (Lahsasni et al., 2002). A expressão deste modelo é dada por: 

 

)]1(*)1)[(1( −−−
=

BkYkY
YBkX

X m
e                                               (2.6) 

 

Sendo: 

B e k constantes de GAB 

 

O modelo de Henderson foi aplicado com sucesso para vários produtos. O mesmo 

considera a influência da temperatura sobre o equilíbrio higroscópico, tendo a vantagem de 

descrever a isoterma de sorção para diferentes temperaturas (Lahsasni et al., 2002). A equação 

do modelo pode ser escrita na forma: 

 
'

)1ln( k
eTXDY −=−                                                           (2.7) 

Sendo: 

k’ e D constantes de Henderson. 

 

A equação de Henderson foi modificada por Thompson com o objetivo de ampliar 

a faixa de atividade de água ajustada pelo modelo. O modelo pode ser escrito conforme 

Equação (2.8): 
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Sendo: 

a, b e c constantes da equação de Henderson modificada por Thompson 

 

 

2.4 Seleção do tipo de secador 

 
A seleção do tipo de secador é uma das etapas mais complexas e pobremente 

abordada na tecnologia da secagem, além de largamente negligenciada na literatura, devido a 

dificuldade encontrada na sua definição quantitativa. Há um grande número de tipos de 
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secadores disponíveis e para cada tipo há várias opções. A exigência básica para o secador é 

que deve alcançar a quantidade necessária de secagem em um tempo aceitável, ser capaz de 

controlar o material e produzir produto de qualidade aceitável, com equipamento de tamanho 

e custo satisfatório, o qual tenha toda segurança e os requisitos ambientais pertinentes (Kemp 

& Bahu, 1995). 

Para a seleção do secador mais adequado a cada situação deve-se responder a uma 

série de perguntas no que se refere aos aspectos de custo, qualidade e facilidade de uso, 

comparando os diversos tipos de secadores. Vários estudos realizados com a modelagem e 

simulação de tipos específicos de secadores mostram dados quantitativos ou qualitativos que 

podem auxiliar no momento da escolha do tipo de equipamento mais adequado à secagem do 

material desejado. Thygenson & Grossmann (1970) realizaram um estudo da modelagem 

matemática e otimização do secador de leito empacotado. Becker et al. (1984) utilizaram um 

modelo de processo simples e aplicações “on-line” em microcomputador, para otimizar a 

operação do secador. Douglas et al. (1993) desenvolveram uma modelagem matemática para 

a simulação dinâmica e projeto de um secador rotatório aplicado ao processo de cristalização 

do açúcar. Jumah e Mujumdar (1993) desenvolveram um modelo matemático satisfatório para 

a simulação e projeto preliminar de um secador de leito fluidizado. Kiranoudis et al. (1995) 

desenvolveram um modelo matemático satisfatório para projeto e otimização de um secador 

de corrente transportadora. 

O projeto e estudo de secadores industriais convectivos indicam três tipos mais 

populares de secadores: secador de corrente transportadora, leito fluidizado e rotatório. Estes 

três tipos de secadores, para produção em larga escala, foram otimizados quanto ao custo 

operacional, capacidade de produção e custo de construção para encontrar o que melhor se 

aplica. O secador rotatório apresenta custo de construção mais elevado, no entanto a 

performance operacional do secador rotatório é extremamente melhor devido à natureza do 

processo que favorece a transferência de calor entre o ar e o sólido (Kiranoudis et al., 1996). 

Há muitos tipos de equipamentos que podem ser utilizados para a secagem de 

produtos alimentícios, bem como para a secagem de camarão em tamanho pequeno e/ou 

cefalotórax de camarão. Esses produtos menos valorizados, exigem um processamento para 

agregar valor, mesmo porque se pode optar pela secagem do produto inteiro e em forma de 

pasta. Honorato (2002) fez a secagem do cefalotórax em leito fixo obtendo parâmetros 

sensoriais e de qualidade nutricional do produto obtido, comportamento de vida de prateleira, 

qualidade da farinha em função da temperatura utilizada e comportamento cinético da 

secagem em função da temperatura e velocidade do ar. 
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Na Tailândia a secagem de pequenos camarões é importante para a economia 

local, desta forma, alguns trabalhos são realizados buscando viabilizar custo e qualidade do 

produto. Ramaswamy, Lo, Statey (1982) estudaram a secagem do camarão em secador de 

bandeja e verificaram que a orientação do fluxo de ar influencia significativamente o tempo 

de secagem do camarão. Posomboon (1998) estudou o efeito da temperatura do ar sobre a 

cinética de secagem e qualidade do camarão seco. A temperatura foi investigada 

separadamente em três faixas: temperatura de secagem baixa (40 – 70º C), temperatura de 

secagem alta (100-140º C) bem como com dois estágios de secagem (120º C e 70ºC, 140º C e 

70º C). A temperatura de secagem baixa a 70º C foi recomendada por causa do menor 

consumo energético, melhor cor e qualidades sensoriais do produto seco, obtendo uma melhor 

aceitação. A alta temperatura de secagem (140ºC) afetou de forma adversa a cor do camarão 

seco e causou dificuldades na dessecagem devido a fusão da casca e abdômen do camarão. 

Para os dois estágios de secagem, a temperatura alta no primeiro estágio não afetou a cor do 

camarão seco mas o consumo de energia foi mais alto que na temperatura baixa. 

Devahastin, Tapaneyasin, Tansakul (2006) estudaram a secagem de camarões 

pequenos (diâmetro ente 6,21-9,01 mm) em um tipo de leito de jorro. A uma temperatura de 

70º C, o teor de umidade do camarão foi reduzido de 220% até 97%, em base seca. A 

velocidade do ar de secagem variou ao longo do ensaio, inicialmente zero, foi sendo 

lentamente elevada até que fosse observado a condição de jorro estacionário, depois foi sendo 

reduzida, de acordo com a umidade do material e a condição do jorro formado. Os autores 

obtiveram características da hidrodinâmica do leito de jorro e os efeitos da variação dos 

parâmetros de operação. 

 

 

2.5 Secador Rotatório 

 
Grande quantidade de material granular com partículas com 10 mm de diâmetro 

ou maiores, que não sejam tão frágeis ou sensíveis ao calor ou que cause algum outro 

problema de manuseio do sólido são secos em secadores rotatórios nos processos industriais. 

O secador rotatório é um dos tipos mais comuns de secadores industriais. Composto de uma 

casca cilíndrica, construída em aço, ligeiramente inclinado, com diâmetro variando de 3-5 

metros e comprimento de 5-90 metros. Quando utilizado para secagem de produtos 

alimentícios pode ser revestido em aço inox ou outro polímero que evite a contaminação do 
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produto. O sólido é introduzido na extremidade superior e desloca-se através do secador por 

ação da gravidade. Dependendo do arranjo para o contato entre o gás e o sólido o secador 

pode ser classificado em aquecimento direto ou indireto e fluxo paralelo ou contra-corrente. 

O aquecimento direto ocorre quando o gás quente ou ar passam através do 

material no secador. O indireto ocorre quando o material está no interior de um invólucro, 

aquecido externamente pelos gases quentes; pode-se ainda, fazer o aquecimento através de 

tubos, colocados no interior do invólucro, aquecidos internamente por vapor de água. 

No funcionamento em contra-corrente os gases quentes entram em contato com o 

material já relativamente seco, de forma que o teor de umidade pode ser reduzido ao mínimo. 

Por outro lado, a carga final pode facilmente ser excessivamente aquecida, de modo que este 

arranjo não deve ser utilizado para produtos sensíveis ao calor. No fluxo paralelo, a 

velocidade de passagem do material pelo secador tende a ser maior, porque o gás desloca-se 

na mesma direção. O contato entre o material úmido e os gases de entrada proporciona uma 

rápida secagem superficial, e isto é vantajoso se o material tende a grudar nas paredes. A 

rápida redução da temperatura do gás, em conseqüência do contato imediato com o material 

úmido, permite o uso deste tipo de configuração para materiais sensíveis ao calor (Coulson e 

Richardson, 2001). 

 

2.5.1 Suspensores 

 

Arranjos de suspensores elevatórias, de várias formas, podem ser construídos no 

lado interno do secador para provocar a movimentação do sólido e melhorar o contato gás-

sólido. As configurações dos suspensores variam de acordo com o projeto destas, isto é, o 

número de suspensores, a dimensão e a forma, definem a sua influência sobre o desempenho 

do secador. 

Segundo Yliniemi (1999) um secador rotatório tem duas funções distintas: como 

transportador e como dispositivo de aquecimento. Os suspensores são importantes em ambos 

os casos. O movimento do sólido dentro do secador é influenciado pelos seguintes 

mecanismos: elevatório e efeito cascata, enquanto vai deslizando e saltando, como descrito na 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Movimento do material dentro do secador rotatório (Baker, 1983). 

 

Como o secador gira, sólidos são apanhados pelos suspensores, elevando-os a 

uma certa altura, ao redor do tambor e os deixando cair livremente pelo ar em forma de 

cascata. Como os sólidos entram em contato íntimo com o gás quente, a maior parte da 

secagem ocorre neste momento. Os suspensores também são, em parte, responsáveis pelo 

transporte de sólidos no secador. 

Para promover o transporte de uma maior quantidade de material, permitindo que 

este seja deslocado por aproximadamente 180º antes de ser despejado e sua gradual liberação, 

usa-se defletores curvos. A Figura 2.4 mostra os diversos tipos de curvatura que podem ser 

utilizadas, dependendo do tipo de material, tamanho e forma da partícula. 

 

 

(A) (B) (C) 
 

Figura 2.4  Tipos de suspensores. 

 

Revol, Briens, Chabagno (2001) projetaram 12 defletores para um secador com 0,387 

m de diâmetro interno e perímetro 1,216 m, portanto a distância entre eles foi de 0,1 m. A 

Figura 2.5 mostra o efeito cascata do material dentro do secador durante o processamento. 
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Figura 2.5  Esquema de suspensores utilizado por Revol, Briens, Chabagno (2001). 

 

 

2.5.2  Vazão de Alimentação do sólido 

 
Todos os fatores anteriores afetam a transferência de calor no tambor, e todos 

menos a temperatura do sólido e do gás de secagem têm efeito sobre a vazão de alimentação e 

tempo de residência no secador. A vazão de alimentação tem grande efeito sobre a operação 

do secador. Uma quantidade muito pequena de sólidos reduzirá a velocidade de produção. 

Uma quantidade muito grande provocará uma ação elevatória irregular e incompleta, com 

uma parte dos sólidos simplesmente rolando pelo fundo do tambor; o produto resultante pode 

ser um produto úmido. Por isso a secagem será desigual e a potência necessária à operação do 

secador será maior. Há, portanto, maior perigo na sobrecarga do secador do que na subcarga; 

a experiência indica que a manutenção de 3-10% do volume do secador cheio leva a uma 

operação satisfatória. Segundo Yliniemi (1999) este valor pode ser de 3-15% do volume do 

secador, sendo mais comum usar de 8-12% do volume. 

 

 

2.6 Modelagem em secagem 

 
Em geral, a operação de um processo pode ser descrita com um modelo que pode 

ser intuitivo, verbal, causal, qualitativo ou quantitativo. Um modelo matemático, que é um 

exemplo de um modelo quantitativo, consiste de equações algébricas, diferenciais ou 

integrais. A principal vantagem de um modelo matemático é que ele pode predizer o 

comportamento de um processo sem a realização de experimentos. 
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Modelos matemáticos de processos químicos como para o caso de um secador 

rotatório são baseados nas leis fundamentais da física e da química, incluindo as equações da 

continuidade como os balanços de massa, energia e momento, fenômenos de transporte tal 

como transporte de massa, energia e momento, descrições de equilíbrio tal como o equilíbrio 

de fases e o equilíbrio químico, descrições cinéticas e equações de estado. Dependendo do 

propósito, o modelo pode ser um modelo grosseiro do processo global ou um modelo 

detalhado de partes do processo. As suposições usadas no desenvolvimento de um modelo 

determinam sua precisão, validez e complexidade (Yliniemi, 1999). 

A cinética de secagem deve ser completamente descrita usando propriedades do 

meio de secagem e do material, tal como as propriedades de transporte (condutividade 

térmica, difusividade térmica, difusividade mássica, coeficiente de transferência de calor e de 

massa). No entanto, a simulação de modelos para descrever a cinética de secagem pode, 

também, ser usada para projetar novos ou para o controle e implementação dos sistemas já 

existentes (Karathanos e Belessiotis, 1999). 

Segundo Strumillo e Kudra (1986) os mecanismos de transporte de umidade 

através dos quais a secagem pode ocorrer são: transporte por difusão líquida, por difusão de 

vapor, transporte por termodifusão, transporte por forças capilares, por pressão osmótica e 

transporte devido ao gradiente de pressão. 

Diferentes teorias procuram explicar a cinética de secagem de materiais porosos. 

O principal objetivo é descrever como a umidade é transferida do interior do sólido para 

evaporar na sua superfície e qual mecanismo de transferência controla o processo de secagem. 

Os modelos matemáticos tradicionalmente utilizados para representar a cinética de secagem 

são dois: os modelos puramente convectivos e os modelos difusivos. A formulação desses 

modelos, desenvolvida a partir da análise do comportamento da secagem de uma única 

partícula, geralmente considera todos os parâmetros de transporte constantes, possibilitando 

uma descrição similar da taxa de secagem (Mayta; Massarani; Pinto, 1996). 

Para os casos onde é proposto que o movimento da umidade num sólido ocorre 

por difusão em fase líquida, a Lei de Fick pode ser aplicada para predizer a velocidade do 

movimento da umidade: 
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A Equação (2.8) pode ser resolvida para diversas geometrias (plana, cilíndrica e 

esférica) aplicando as devidas condições de contorno e estas soluções podem ser encontradas 

em Crank (1975). No caso das condições de contorno: 

• No início do processo, todos os átomos do soluto estão uniformemente distribuídos, 

mantendo uma concentração “Xo”; 

• Na superfície para t > 0 a concentração é igual a concentração de equilíbrio. 

• O coeficiente de difusão permanece constante. 

Desta forma, para placa plana: 

0         L   
 

       para t = 0            X = Xo        em      0 ≤ x ≤ L 

      para t > 0            X = Xe        em           x = 0 

                       X = Xe        em          x = L 

 

As soluções analíticas para as três geometrias citadas podem ser obtidas por 

integração para mostrar a evolução temporal da concentração (Crank, 1975): 
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Cilindro Infinito 
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Esfera 
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De modo que: 

Def é o coeficiente de difusão efetivo do líquido (m2/s); 
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X é a umidade média do sólido no instante t, em base seca (kg de H2O/kg de sólido seco); 

Xo é a umidade inicial do sólido, em base seca (kg de H2O/kg de sólido seco); 

Xe é a umidade de equilíbrio do sólido, em base seca (kg de H2O/kg de sólido seco); 

L é a espessura da camada (m); 

Rp é o raio da partícula esférica ou cilíndrica (m). 

µn são as raízes. 

 

Na secagem, é importante conhecer o comportamento da difusão das moléculas. 

Os valores dos coeficientes de difusão efetivo, Def, permitem um estudo quantitativo das 

características de secagem em relação as variáveis experimentais controladas tais como 

temperatura (Cavalcante, 2003). 

Brooker; Bakker-Arkema (1974) afirmam que as equações de secagem baseadas 

na difusão não representam com precisão o comportamento da secagem de grãos devido à 

escolha inadequada das condições de contorno nas soluções das equações e a incorreta 

consideração de que a difusividade de massa e a constante de secagem são independentes do 

teor de umidade. 

As simplificações assumidas para a resolução da Equação (2.8) para muitos casos 

não condizem com a realidade, pois os sólidos têm uma estrutura celular heterogênea, a 

transferência não é unidirecional, a difusão pode ocorrer sob vários mecanismos simultâneos 

(na fase gasosa, e/ou na líquida, em poros de vários tamanhos), a temperatura dos materiais 

aumentam durante o processo e ocorre encolhimento com a evaporação da água. A teoria de 

Luikov estabelece o fenômeno da difusão térmica de umidade e constata que o gradiente de 

temperatura estabelecido é também um fator que promove a transferência de umidade do 

material (Mujumdar, 1995). 

Os pesquisadores Barrozo; Sartori; Freire (1998) ressaltam a importância do 

conhecimento das equações de secagem para o sucesso de projetos de secadores. Equações 

empíricas também podem ser utilizadas. A equação de Page é um dos modelos usado para 

simular a cinética de secagem de frutas (Karathanos e Belessiotis, 1999; Dandamrongrak; 

Young; Mason 2002), cereais (Corrêa; Machado; Andrade, 2001; Iguaz; López; Vírseda, 

2002), e foi aplicada para a secagem de material, contendo polissacarídeos, com teor de 

umidade relativamente alto (Pathak; Agrawal; Singh, 1991). Este método descreve 

satisfatoriamente a secagem, no período de taxa decrescente, de materiais com alto teor de 

umidade. 
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Para simplificar o tratamento da equação, a relação de umidade, (X-Xe)/(Xo-Xe), é 

representada por Ru e a difusividade efetiva, Def, é obtido da constante de secagem k = 

π2Def/L2. O modelo desenvolvido por Page (1949) é uma modificação empírica do modelo 

difusional escrito na forma da Equação (2.12), 

 

)exp( NKtRu −=                                                                   (2.12) 

 

Onde a constante N foi inserida para corrigir distorções do modelo em relação ao processo de 

secagem. 

Simplificações do modelo difusional foram realizadas por Lewis (1921) e Brooker 

& Bakker-Arkema (1974) conforme Equações (2.13) e (2.14), respectivamente. 

 

)exp( KtRu −=                                                          (2.13) 

 

)exp( KtARu −=                                                          (2.14) 

 

A Equação (2.14), para A igual a 1 toma a forma da Equação (2.13) e pode 

chamar-se modelo exponencial simples, caso contrário, modelo exponencial biparamétrico, 

conforme Equação (2.14). 

De acordo com a literatura, verifica-se que as equações de secagem puramente 

empíricas são boas opções para a predição do processo de secagem, dentro das condições 

operacionais para as quais foram estabelecidas. O problema maior está na determinação dos 

coeficientes de transferência de calor e massa e das propriedades físicas dos produtos a secar. 

As Equações da camada delgada (2.12) a (2.14) descrevem o processo da secagem 

em uma única camada, independente do mecanismo de controle. Esta equação tem sido usada 

para estimar e predizer o tempo de secagem para diversos produtos e generalizar as curvas de 

secagem. 

De acordo com a literatura, uma das formas mais utilizadas para obtenção das 

informações sobre a taxa de secagem é utilizando-se experimentos em camada fina. Nestes 

experimentos, o ar, em condição constante de umidade, temperatura e velocidade, escoa 

através de uma camada delgada de material úmido. No entanto, esses estudos, isoladamente, 

não descrevem de maneira adequada o processo de transferência de calor e massa em camadas 
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espessas, mas podem representar um elemento de volume desses leitos (Barrozo; Sartori; 

Freire, 1998). 

Para modelar o funcionamento do secador rotatório, os fatores significativos que 

são considerados nos modelos podem ser classificados segundo Kelly (1995), em: 

• Propriedades físicas dos sólidos: tamanho da partícula, forma, densidade e teor 

de umidade; 

• Variáveis do secador: diâmetro e comprimento do tambor, projeto e número de 

suspensores elevatórias; 

•  Condições de operação: fluxo e temperatura de alimentação, fluxo e 

temperatura do gás de secagem, declive e velocidade de rotação do tambor. 

É importante observar que os termos utilizados, no momento da realização de uma 

modelagem, são os fatores que interferem de forma direta ou indireta no processo de secagem. 

Estes fatores são os que devem ser priorizados quando se tratar do projeto de um secador 

rotatório para determinado material. 

 

 

2.7 Cálculo da Energia de Ativação 
 

A dependência do coeficiente de difusão efetivo com a temperatura pode ser dada 

pela Equação de Arrhenius, Equação (2.15) (Doymaz, 2004): 
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Onde D0 é o fator pré-exponencial da Equação de Arrhenius (m2/s), Ea é a energia de 

ativação do sistema (kJ/mol), T é temperatura do ar de secagem (ºC) e R é a constante 

universal dos gases (kJ/mol.K). 

A equação de Arrhenius pode ser linearizada assumindo a forma da Equação (2.16): 
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A partir das inclinações das retas (coeficiente angular) para os dados experimentais de ln(Def) 

plotados em função 1/(T+273,15), a analogia do gráfico com a Equação (2.16) permite 

calcular as energias de ativação para o sistema. 

 

 

2.8 Microencapsulamento 
 

Os aditivos, como albumina, são inofensivos à saúde, desde que, no momento de 

seu uso se obedeça aos percentuais máximos permitidos pela ANVISA (Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária). Os mesmos estão presentes em praticamente todos os alimentos 

industrializados e disponíveis para consumo no mercado. 

A sua aplicação visa aumentar a conservação ou estabilidade do mesmo, 

reduzindo as perdas nutricionais e melhorando o aspecto visual (Silva, 2005). Alguns 

materiais pela conformação de algumas de suas moléculas podem servir como encapsulantes, 

é o caso da albumina, maltodextrina e muitos amidos. 

O microencapsulamento é uma técnica relativamente recente que vem se 

desenvolvendo em ritmo acelerado. O conceito básico é de um agente ativo aprisionado em 

invólucro protetor, semelhante a um recobrimento, para ser liberado em determinado 

momento programado. A liberação vai depender do material empregado na confecção do 

envelope, ou parede protetora e das condições físicas vigentes (Constant & Stringheta, 2002). 

Segundo Rosenberg; Kopelman; Talmon, (1990) o microencapsulamento é um 

processo físico de envolvimento de partículas sólidas, de gotículas de líquido ou de gases com 

uma membrana fina de revestimento (chamado material de parede) que serve para proteger o 

material de fatores que possam causar deterioração, ou para estabilizar e permitir a liberação 

controlada de componentes do núcleo sob determinadas condições. Por exemplo, mantendo-se 

no caso de medicamentos, materiais higroscópicos podem ser protegidos da umidade, e a 

estabilidade de produtos voláteis ou sensíveis ao calor, luz e oxidação. 

A microencapsulação pode ser útil para reter componentes voláteis e os aromas 

inerentes de produtos alimentícios. A escolha da técnica de microencapsulamento depende 

das propriedades físicas e químicas do material a ser encapsulado, tamanho desejado das 

microcápsulas, tipo de aplicação e mecanismo de liberação dos componentes do material ativo 

(Jackson & Lee, 1991) 

O processo para microencapsulamento envolve inicialmente uma mistura do 

material ativo e do material de parede por meios mecânicos, seguido de secagem por 
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atomização, extrusão, recobrimento em leito fluidizado, secagem com resfriamento, co-

cristalização e extrusão centrífuga (Kondo, 1989). 

A concentração do encapsulante pode variar de 1 a 70% do peso das 

microcápsulas, mas nas aplicações comerciais normalmente varia de 3 a 30%, o que 

corresponde a uma espessura de película seca variando de 1-200 µm, dependendo da área 

superficial do material a ser envolvido (Bakan, 1978). 

A alta higroscopicidade e termoplasticidade natural das pastas causam problemas 

tais como: adesão nas paredes do secador, dificuldade de manuseio, endurecimento, etc. Por 

esse motivo, o uso de aditivos para facilitar a secagem e melhorar as propriedades para o 

transporte e armazenamento dos pós é praticamente inevitável (Bakan, 1978, Sparks, 1985) 

Geralmente, os encapsulantes mais utilizados nos produtos alimentícios são os 

carboidratos (amidos, maltodextrinas, xaropes de milho, dextrinas) e proteínas (glúten, 

caseína, gelatinas, albuminas, hemoglobinas); podem estar em estado sólido, líquido, 

dispersão em líquidos ou emulsões complexas (Bakan, 1978). 
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3. Estado da Arte 

 
As farinhas utilizadas freqüentemente em preparos industriais e domésticos, 

muitas vezes, podem servir de veículo para contaminantes de vários tipos, inclusive de 

micotoxinas (Perreira e Chang, 1993). A qualidade das farinhas pode ser avaliada 

considerando diversas características mensuráveis como umidade, material mineral, lipídios e 

proteínas que podem ser indicadores de identidade dos tipos de farinha disponíveis no 

comércio (Ciacco e Chang, 1986; Pizzinatto; Magno; Campagnolli, 1996). Estas propriedades 

refletem o efeito do beneficiamento e podem ser empregadas para avaliar a qualidade 

tecnológica ou nutricional do produto (Dutcosky, 1995). 

A umidade e a temperatura são dois fatores críticos para o crescimento de fungos 

e produção de micotoxinas (Bullerman; Schoereder; Park, 1984; Soares, 1987). Vieira; 

Badiale-Furlong; Oliveira, (2001) realizaram um trabalho com o objetivo de avaliar a 

qualidade da farinha no Brasil. A umidade média das amostras de farinha analisadas foi de 

13,29%. Dentro do que estipula a legislação brasileira 15% de umidade para farinhas 

comerciais (Portaria nº354, de 18 de julho de 1998). A observação desse limite, normalmente 

assegura a conservação da qualidade das farinhas durante a estocagem comercial (Ciacco e 

Chang, 1986). Mesmo dentro dos limites estabelecidos pela legislação, Vieira; Badiale-

Furlong; Oliveira, (1999) encontraram o desenvolvimento de contaminantes e observaram que 

estes estavam associados à umidade do produto e a concentração dos mesmos aumentava à 

medida que a umidade do material aumentava. 

Como a atividade de água do cefalotórax é maior que 0,85 e o pH maior que 4,5 

este subproduto possibilita o crescimento de bactérias, inclusive o Clostridium botulinum. 

Tendo em vista as características do material, a FDA recomenda a esterilização em autoclave 

ou utilização de um processo combinado de pasteurização e acidificação para que sejam 

obtidos produtos microbiologicamente adequados ao consumo (Johnston & Lin, 1987). 

Posomboon (1998) estudou o efeito da concentração de sal e tempo de 

aquecimento sobre a qualidade final do camarão seco e encontrou que a concentração de sal e 

o tempo de aquecimento de somente 2% (massa/volume) e 2 minutos, respectivamente, são 

insuficientes para reduzir o número de microorganismos ao nível aceitável. Honorato (2002) 

também concluiu que a pasteurização, mesmo por tempo longo, 15 min, seguida de salga 

úmida não era suficiente para reduzir o número de microorganismo a um nível aceitável. 
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Devido à alta perecibilidade da farinha do cefalotórax do camarão deve-se ter 

especial atenção com o teor de umidade e as condições de estocagem e armazenamento do 

produto. Vários autores têm desenvolvido trabalhos com o objetivo de melhor conhecer a 

relação destes fatores e conseqüentemente oferecer aos produtos um grau maior de qualidade. 

A forma mais comum desse estudo tem sido através do conhecimento das isotermas de 

dessorção e dos fenômenos físicos e químicos peculiares ao processo. 

Yang et al. (1997) realizaram um estudo com o propósito de avaliar a origem da 

histerese, e baseou seu estudo em hipótese, já publicadas, de que durante o processo de sorção 

a mudança de fase dentro do material causa um gradiente de temperatura o qual induz a 

transferência de calor. A velocidade de transferência de calor influencia a mudança de fase e a 

transferência de massa contribuindo para a redistribuição do sorbato durante o processo de 

sorção. No trabalho os autores mostraram termodinamicamente que a histerese é resultado da 

redistribuição do sorbato, inclusive com a modelagem do processo. 

Menkov (2000) encontrou as isotermas de sorção para as sementes de lentilha e 

testou vários modelos, entre eles, GAB, Henderson, Oswin e Halsey. Para a avaliação dos 

modelos foram usados os parâmetros estatísticos: média relativa do erro, desvio padrão e 

análise dos resíduos, concluindo que o modelo de GAB melhor representou a dessorção do 

material estudado.  

Ditchfield (2000) realizou um estudo completo sobre os métodos de medida da 

atividade de água e entre outros resultados verificou que se o produto for heterogêneo, sua 

moagem não deve ser realizada para evitar interações, que normalmente não ocorreriam. 

Desta forma, recomendou cortar o produto em fatias finas. 

Hinz (2001) realizou uma revisão das equações que modelam as isotermas de 

sorção e as condições em que se deve aplicá-las, intervalos de umidade, tipo de material e 

dividiu-as sob a classificação de Giles. O autor afirmou que o conhecimento da relação entre a 

equação da isoterma de sorção e os resultados experimentais revelam qual o grupo de 

equações deve ser utilizado. 

Em muitos trabalhos (Timermann; Chirife; Iglesias, 2001; Kouhila et al., 2001; 

Lahsani, et al., 2002; Debnath; Hemavathy; Bhat, 2002; Silva, 2005; Cavalcante; Alsina; 

Vieira, 2006) estudou-se as isotermas de dessorção para vários materiais analisando o ajuste 

de diversos modelos, e os mais comuns são GAB, BET e Henderson, para as isotermas dos 

materiais estudados. Todos os trabalhos desenvolvidos, nesta área, visaram o melhor 

conhecimento do material com o objetivo de definir, também, condições de processo 
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adequadas a cada caso. É neste sentido, que as isotermas de dessorção são indispensáveis no 

projeto de secadores. 

Como as isotermas de dessorção, a secagem em camada delgada representa um 

estudo prévio ao desenvolvimento de secadores, desta forma, muitos estudos são direcionados 

a esta área, não apenas, com a finalidade de um processo específico de secagem mas, também, 

como pré-requisito para outras formas de secagem. 

Panchariya; Popovic; Sharma (2002) afirmam que atualmente, o chá preto é seco 

em vários tipos de secadores. No entanto, devido a sua complexidade é difícil investigar as 

características de secagem de um leito de secagem industrial. Então, com o objetivo de 

estudar a secagem do chá preto eles desenvolveram um sistema para secagem em camada 

delgada e investigaram o ajuste do modelo de Page, Henderson e Pabis, Page modificada, dois 

termos e Lewis. Foi avaliada, ainda, a influência da temperatura e da velocidade do ar nos 

coeficientes dos modelos, os quais podem descrevem as características da secagem do chá 

preto. 

Outros autores estudaram a secagem em camada delgada da pimenta vermelha 

(Akpinar e Yildiz, 2005), do arroz a baixa temperatura (Iguaz; López; Vírseda, 2003), do 

milho (Doymaz, 2003), e da cenoura (Doymaz, 2004). 

Vários são os secadores disponíveis no mercado para a secagem de produtos em 

geral. Syahrul; Hamdullahpur; Dincer (2002) utilizaram um leito fluidizado para estudar a 

secagem de partículas úmidas e analisar os aspectos da transferência de calor e massa e a 

eficiência térmica durante a secagem. Os autores encontraram eficiências térmicas mais altas 

para menores temperaturas e no início do processamento, quando a umidade do material era 

bem elevada. Para 50º C, a eficiência foi de 85% no início do processo e atingiu níveis de 

45%, quando a umidade caiu para 10%. Para 63º C, a eficiência foi de 45% no início do 

processo, atingiu níveis de 10%, quando a umidade caiu para 20%. 

Devahastin; Tapaneyasin; Tansakul. (2006) estudaram a fluidodinâmica da 

secagem de camarões pequenos em leito de jorro e obtiveram várias correlações empíricas 

que podem ser utilizadas para predizer o comportamento do camarão na secagem em leito de 

jorro. 

O bom potencial do secador rotatório em nível industrial leva a pesquisa de novos 

modelos deste secador, melhorando as suas características ou mesmo permitindo o seu uso 

para a secagem de outros materiais, como pastas e suspensões. 

Pelegrina; Elustondo; Urbicain (1998) projetaram um secador rotatório 

semicontínuo para a secagem de vegetais. Este foi composto de uma série de módulos, cada 
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um trabalhando em batelada. Em cada módulo, o material era seco para passar ao próximo 

estágio, onde a operação era repetida. A operação foi modelada para calcular o valor 

instantâneo das taxas de secagem como uma função das condições do ar e da umidade do 

material. Para encontrar os parâmetros do modelo foram realizados ensaios com alho em 

pedaços.  

Os resultados obtidos estabeleceram para o alho uma velocidade do ar de secagem 

em 1,5 m/s, depois de realizar ensaios de secagem com 3,6 e 1,8 m/s e constatar que a 

velocidade não interferia na secagem. Os resultados graficados da umidade em função da 

relação de carga mostraram um aumento na umidade com o aumento na relação de carga. Para 

tempos de secagem maiores (7, 8 horas) a melhor relação de carga foi 117 kg/m3. A 

velocidade de rotação variou no intervalo de 0 a 24 rpm, sendo observado que houve uma 

queda na umidade à medida que a velocidade de rotação aumentava, porém para valores de 

velocidade de rotação superior a 10 rpm esta variação não foi significativa. 

Pacheco e Stella (1998) desenvolveram um software para calcular a taxa de 

alimentação e condições do ar de saída para um secador rotatório adiabático, o qual operava 

com sólido granular não-poroso, tendo umidade apenas na superfície. O modelo utilizado 

considera que quando a alimentação é realizada em fluxo co-corrente a temperatura de entrada 

do sólido aumenta até a temperatura do sólido atingir a temperatura de bulbo úmido, em 

seguida ela apresenta uma leve queda e após um determinado intervalo ela volta a aumentar. 

Bazin et al. (1998) realizaram um estudo relativos aos erros cometidos na 

obtenção de medidas em secador rotatório e propôs um algoritmo para tratar estes dados, 

obtendo desta forma resultados que melhor descreviam as condições de secagem. 

Pelegrina; Elustondo; Urbicain (1999) criaram um modelo, que aplicado ao 

secador rotatório semi-contínuo utilizado anteriormente para secagem de vegetais, simulou o 

efeito da taxa de recirculação do ar sobre a performance do secador. Mostrou que a 

recirculação do ar de secagem misturado ao ar fresco representa uma redução significativa na 

economia de energia, quando todos os outros parâmetros são mantidos constantes. Contudo, 

adverte que a energia não é o único fator envolvido na economia do processo, e considerações 

devem ser realizadas a respeito do tempo de secagem, pois ele está diretamente relacionado 

com a taxa de produção e com a qualidade do produto final. Desta forma menores tempos 

exigem menor taxa de recirculação. 

Canales; Bórquez; Melo (2001) obtiveram um modelo em estado estacionário para 

a secagem da farinha de peixe em secador rotatório com aquecimento indireto. O modelo foi 

obtido a partir de modelos de balanços de massa e energia e equações constitutivas de 
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transferência de calor. A simulação deste modelo apresentou dados preditivos em boa 

concordância com os obtidos experimentalmente. 

Didriksen (2002) desenvolveu um modelo dinâmico que descreve a transferência 

de massa, energia e momento para um secador rotatório. O modelo foi aplicado em escala 

industrial para a secagem de fragmentos de açúcar de beterraba. O modelo mostrou-se 

preditivo, com a vantagem de fazer a correção automática dos distúrbios decorrentes das 

medidas. 

Pelegrina; Elustondo; Urbicain (2002) fizeram o tratamento dos dados 

experimentais determinados para o alho no secador rotatório semi-contínuo, utilizando o 

método da superfície resposta. Obteve um modelo de primeira ordem para a umidade do 

material como função da umidade relativa do ar, temperatura e tempo de secagem, e um 

modelo de segunda ordem para a temperatura de secagem como função da umidade relativa 

do ar. 

Iguaz; López; Vírseda (2002) estudaram a influência da recirculação do ar sobre a 

performance do secador rotatório contínuo para vegetais, subprodutos da venda em atacado. 

Um modelo para simular o efeito da recirculação de ar sobre a performance e consumo de 

energia do secador rotatório co-corrente foi proposto. Os resultados simulados mostraram que 

a recirculação de ar significa uma economia de energia de 21 a 38,5% e um aumento na 

eficiência térmica de 28 a 63% para o fluxo de ar no intervalo de 0,96 a 1,44 m3/s. O 

resultados encontrados por eles foram condizentes com os de Pelegrina et al. (1999). 

Iguaz et al. (2003) modelaram os dados, acima citados, usando um modelo 

dinâmico e neste foi considerado que a temperatura do ar de secagem ao longo do secador cai 

continuamente e a temperatura do produto aumenta continuamente, sem nunca ultrapassar a 

temperatura do ar de secagem. 

Lisboa et al. (2004) usaram um secador rotatório com fluidização para a secagem 

de fertilizantes granulados. O ar entra no sistema através de um tubo central, perfurado, 

provocando a fluidização do material. Os resultados obtidos mostraram que o sistema 

apresenta taxas de transferências de calor e massa mais elevadas que o convencional. 

Um secador rotatório contínuo a ar quente assistido de microondas foi utilizado 

para a secagem de café. A energia de microondas acelerou o processo de secagem 

convencional, reduzindo o tempo de secagem e promovendo um melhor controle dos 

parâmetros do processo (Cunha; Canto; Marsaioli, 2003). 

Arjona; Ollero; Vidal (2005) mostraram que, para o tratamento do rejeito 

produzido no moinho da indústria de óleo de oliva, o secador rotatório é a única alternativa 
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viável devido a alta umidade e viscosidade do material. Mostraram ainda que a automação 

deste equipamento é de muita importância para o controle do consumo energético na 

indústria, bem como as características de qualidade devido ao controle de temperatura e 

intensidade do motor e para tal, mostra que o controle PID (proporcional, integrativo, 

derivativo) é o melhor. 

Kaleemullah e Kailappan (2005) estudaram a cinética de secagem da pimenta 

vermelha em secador rotatório. O estudo foi realizado em batelada de 5-10 kg (carga de 75% 

do volume do secador), umidade inicial de 330% em base seca para um teor de umidade final 

de 10-5% em base seca. Para tanto, foram necessárias, 32, 27, 23, e 20 horas de secagem para 

temperaturas do ar de secagem de 50, 55, 60, 65º C, respectivamente.  

Na modelagem foram utilizados quatro modelos empíricos (Hustrulid e Flikke, 

Lewis, Page, e Kaleemullah) e a equação da difusão de Fick, considerando a forma cilíndrica 

do secador, para calcular a difusividade efetiva a diferentes temperaturas, e usando a equação 

de Arrhenius, calcularam a energia de ativação. A difusividade efetiva para a pimenta 

vermelha aumentou de 13,635 para 19,949 mm2/h quando a temperatura aumentou de 50 para 

65º C. A difusividade efetiva em função do inverso da temperatura apresentou uma relação 

linear, conforme a dependência de Arrhenius, cuja energia de ativação calculada foi igual a 

24,476 kJ kg/mol. 

Sheehan; Britton; Schneider. (2005) desenvolveram dois modelos para descrever 

o movimento do material dentro do secador rotatório. O primeiro, com quatro parâmetros, 

descreve bem o transporte do material dentro de um secador de teste industrial e prevê o 

tempo de residência. O segundo, um modelo fisicamente mais realístico, apenas com dois 

parâmetros, incluindo a análise geométrica e parâmetros operacionais, melhor prediz o tempo 

de residência e a distribuição dos obstáculos ao longo do secador em condições de sobrecarga 

e carga sub dimensionada. Um avanço em relação ao modelo de Freidmann e Marshall 

(1949), que não prevê as condições de carga dentro do secador. 

Pesquisas, também recentes, usam o secador rotatório com recheio de inerte com a 

finalidade de secar pastas. Neste caso, o inerte aumenta a superfície de contato entre o ar de 

secagem e o material a ser seco. Segundo Limaverde Júnior; Burjaili; Finzer (1998), devido à 

existência de pastas com diversas características é impossível selecionar um tipo universal de 

secador para processar todos os tipos de pastas.  

Os secadores de correia e de tambor nem sempre são considerados adequados para 

secagem de muitos materiais pastosos, daí a necessidade de encontrar alternativas para a 

secagem dos mesmos, como o secador rotatório com recheio de inerte. Desta forma, 
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Limaverde e colaboradores têm desenvolvido e publicado diversos trabalhos utilizando este 

tipo de secador, com recheio de inerte, com a finalidade de secar pastas e suspensões (Finzer; 

Burjaili; Limaverde, 1993; Limaverde; Burjaili; Finzer, 1994; Limaverde Júnior, 2000; 

Limaverde Júnior, et al., 2000; Yoshida et al., 2001; Padilla et al., 2004). 
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4. Materiais e Métodos 
 

O estudo da secagem do cefalotórax do camarão foi realizado envolvendo alguns 

ensaios de secagem em secador de leito fixo, de forma a complementar os resultados 

experimentais de Honorato (2002), utilizados para a modelagem e obtenção de parâmetros 

básicos para o projeto do secador. Envolveu ainda a secagem em leito de jorro para análise do 

comportamento da secagem do material em leitos fluidodinamicamente ativos e finalmente o 

projeto, construção e otimização de um secador rotatório. Foram determinadas ainda algumas 

propriedades do material que eram de primordial importância para a secagem, entre elas as 

isotermas de dessorção e algumas propriedades físicas diretamente relacionadas à secagem. O 

esquema geral de desenvolvimento do trabalho está mostrado no fluxograma da Figura 4.1. 

 

 

4.1 Matéria-prima 

 
A matéria-prima utilizada neste trabalho foi o cefalotórax do camarão Lito 

penaeus vanamei, obtido como subproduto do processamento do camarão. O camarão 

proveniente de fazenda localizada em Georgino Avelino/RN foi descabeçado na própria 

indústria utilizando o processo manual, com o tamanho entre 10,5 - 12,5 cm. Este resíduo, no 

Laboratório de Tecnologia de Alimento do DEQ da UFRN, recebeu pré-tratamento e em 

seguida foi armazenado à temperatura de -18º C, para posterior processamento. 

Um procedimento alternativo foi testado, buscando desonerar os custos de 

processamento. O cefalotórax foi imerso em solução de ácido lático nas concentrações de 2 e 

4% com tempos de imersão de 5 e 15 min. Foi realizada a contagem de mesófilos, coliformes 

totais e fecais, segundo método da American Public Health Association (Vanderzant e 

Splittstoesser, 1992). Esses resultados foram comparados com os resultados para as amostras 

in-natura e esterilizada.  
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 Cefalotórax

Pré-tratamento Cefalotórax 
em pasta 

Cefalotórax 
inteiro 

Caracterização
-Caracterização química 
(Honorato, 2002); 
-Caracterização 
microbiológica 

-Determinação das isotermas 
de dessorção (20, 35, 50º C), 
modelagem (BET, GAB e 
Henderson). 
-Teor de umidade e densidade Ensaio de 

secagem em leito 
de jorro

Projeto e construção do 
secador rotatório 

Planejamento 
experimental: fatorial 

completo 24 

Variáveis 
independentes: v, T, 

Q e  Ce 

Variáveis 
dependentes: ηT, Xbu, 
ηa, ηf, η50, η100, t. 

Secagem 
em secador 
rotatório 

Parâmetros constantes: θ = 
34 rpm, inerte = 1630 g, Va
= 19,98%, Ma = 452,76 g. 

Produto final 
-Análise sensorial, estudo de vida de 
prateleira, caracterização sensorial, e 
microbiológica (Honorato, 2002); 
-Análise granulométrica. 

Análise das curvas de secagem 
Análise dos ensaios de secagem 
Análise estatística  dos resultados 

Caracterização

-Caracterização 
microbiológica; 
-Determinação das isotermas 
de dessorção (25º C); 
-Teor de umidade.

Honorato (2002) - Secagem em secador de 
bandeja - Planejamento experimental 32. 
T (50, 60, 70º C) e v (0,24; 0,33; 0,43 m/s)

Secagem em secador de bandeja 
T (60º C) e v (0,33 m/s) 
-Comportamento da temperatura do material 
-Análise da consideração geométrica 

Modelagem em camada delgada
-Modelo difusional; 
-Modelos empíricos. 

Análise do comportamento em 
leitos fluidodinamicamente ativos 

 
 

Figura 4.1  Fluxograma simplificado do procedimento experimental e análise do processo  
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O pré-tratamento foi realizado seguindo as condições determinadas em Honorato 

(2002) com o seguinte procedimento: lavagem em água corrente, esterilização a 121º C 

durante 20 min e desidratação osmótica em solução 7% de cloreto de sódio na proporção 4:1 

(ml de solução: g de cefalotórax). O cefalotórax permaneceu imerso por um período de 2 

horas. A agitação foi realizada com um bastão de vidro de forma esporádica, evitando maiores 

perdas do tecido contido no interior do material. 

Após o pré-tratamento as amostras utilizadas para a secagem em secador de 

bandeja ou caracterização na forma inteira foram acondicionadas em saco plástico e 

armazenadas em freezer a uma temperatura de -18º C. 

As amostras utilizadas para a secagem em leito de jorro, secador rotatório, bem 

como as amostras utilizadas para medida das isotermas de dessorção, umidade, caracterização 

na forma de pasta, foram trituradas em um processador doméstico, acondicionadas em 

recipiente plástico e armazenadas sob refrigeração a uma temperatura de -18º C. 

Para a realização dos ensaios as amostras eram retiradas do freezer 12 horas antes 

e mantidas sob refrigeração para que seu descongelamento fosse realizado de forma 

homogênea. Para os ensaios realizados com a albumina esta foi simplesmente misturada à 

pasta, na concentração de 10%, minutos antes de iniciar a secagem. A pasta, com adição de 

albumina, foi misturada de forma a se obter um produto totalmente homogêneo. 

 

 

4.2 Caracterização da matéria-prima, produto final e inerte. 
 

4.2.1  Análise microbiológica 
 

 Estas análises consistiram na contagem de mesófilos, coliformes totais e fecais, no 

cefalotórax in-natura, com pré-tratamento e após processo de secagem. Nas análises 

microbiológicas foram realizadas contagem por plaqueamento e pela técnica do número mais 

provável, empregando métodos convencionais, internacionalmente aceitos, da American 

Public Health Association (Vanderzant e Splittstoesser, 1992). 
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4.2.2  Isotermas de dessorção 

 

A medida da atividade de água só é confiável se as amostras forem armazenadas e 

manuseadas corretamente e como é grande a variação nos resultados de atividade de água, 

entre os pesquisadores, é importante definir bem o histórico da amostra, o modo de preparo, a 

temperatura e o método utilizado. 

A amostra deve ser representativa do todo analisado. Como o cefalotórax do 

camarão é heterogêneo (músculo recoberto pelo exoesqueleto) trabalhou-se com a pasta para 

evitar interferências no equipamento, mas esta não representa o todo. Para obter uma medida 

mais significativa da atividade de água foi quantificada para o cefalotórax de camarão cortado 

em pequenos pedaços. Isto permite que toda a base da cápsula de medida pudesse ser 

recoberta pelo material. 

Para cada ponto, a amostra preparada foi colocada em um pesa-filtro, levada a 

estufa por um intervalo de tempo suficiente para que atingisse a umidade desejada, após o que 

foi retirada da estufa e disposta em um dessecador até alcançar a temperatura ambiente. 

Posteriormente, a amostra era transferida para a cápsula do medidor de atividade de água e em 

seguida levada para a determinação da umidade pelo método gravimétrico, segundo Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). O procedimento foi repetido para diversas 

condições de umidade do material de forma a se obter a isoterma de dessorção do cefalotórax 

do camarão. 

As isotermas da pasta de cefalotórax do camarão foram determinadas para as 

temperaturas de 20, 35 e 50º C. A isoterma do cefalotórax do camarão fragmentado foi 

medida para a temperatura de 25º C. 

Optou-se por utilizar o Novasina para a medida da atividade de água no alimento. 

O Novasina é um higrômetro eletrônico que consiste de um sensor com condutividade 

variável, uma câmara onde a amostra é colocada e um potenciômetro. É medida a passagem 

de uma corrente elétrica através de um eletrólito higroscópico contido no elemento sensor 

quando exposto ao ambiente formado na superfície da amostra. Como o eletrodo hidrata ou 

desidrata, a condutividade aumenta ou diminui e essas trocas são lidas diretamente na forma 

de atividade de água (Jardim, 1987). 
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4.2.3 Umidade 

 

A umidade do pó e da pasta foram determinadas por evaporação até peso 

constante em estufa com circulação de ar à 90º C. Para um melhor controle da umidade dentro 

da estufa foi colocado sob as amostras um recipiente com um leito de sílica gel. As amostras 

eram homogeneizadas e pesadas (2g em média) em triplicata, em pesa-filtro de vidro 

previamente tarado. As amostras foram aquecidas inicialmente por 3 horas e após a primeira 

pesagem o acompanhamento das massas foi realizado a cada 1 hora até peso constante. 

Sempre que retiradas da estufa as amostras eram colocadas em um dessecador à temperatura 

ambiente e mantidas por 30 min, quando se procedia a pesagem. Para a pasta o tempo inicial 

de secagem foi de 6 horas. 

O comportamento da umidade do pó descarregado no ciclone do secador rotatório 

com recheio de inerte foi avaliado quanto a sua homogeneidade ao longo de todo o processo, 

no período de alimentação e na ausência de alimentação da pasta. Foram selecionadas três 

condições de processamento, dentro do que foi estabelecido no planejamento experimental 

(ensaio 01, 08 e no ponto central), para a coleta das amostras. 

Para cada ensaio, foram selecionados 18 frascos, com tampa, para ensaios com 

duração de 180 minutos. O procedimento experimental para o ensaio foi igual ao 

procedimento realizado para todos os ensaios em secador rotatório. Para a obtenção do 

comportamento da umidade ao longo do ensaio, a cada 10 min, o frasco sob o ciclone, onde 

ocorre a descarga de material, foi trocado. O frasco com o material era fechado e reservado 

para ser analisado quanto a sua umidade. Ao final dos 180 min de ensaio foram contabilizadas 

18 amostras. Cada amostra, após ser homogeneizadas, era retirada uma alíquota para análise 

conforme procedimento descrito. 

 

4.2.4 Medida da densidade 

 

A densidade da pasta foi medida por picnometria, utilizando picnômetros padrões 

de 50 ml previamente tarados, com água. As medidas foram realizadas em triplicata. A 

densidade aparente do inerte foi determinada utilizando uma proveta de volume conhecido. 

As esferas foram dispostas aleatoriamente dentro da proveta até ocupar todo o volume, em 

seguida a massa das esferas contidas dentro daquele volume foi quantificada. A densidade 

aparente que é a relação entre a massa e esse volume aparente foi determinada. 
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4.2.5 Determinação granulométrica do pó 

 

Tendo em vista a heterogeneidade do produto optou-se por fazer a análise 

granulométrica do pó utilizando a seguinte seqüência de peneiras: aberturas 2,38; 1,18; 0,60; 

0,297; 0,21; 0,149 mm e, desta forma, classificar o material obtido em sete intervalos 

diferentes. A seqüência de peneiras utilizada é a mesma que a ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) recomenda para a areia. As peneiras foram dispostas em ordem 

decrescente de tamanho de abertura e ao final da seqüência foi colocada sobre uma base de 

fundo cego, para coletar os finos. 

Para a análise da distribuição granulométrica do pó foram selecionados três 

ensaios aleatórios, com e sem albumina. Cada amostra foi homogeneizada, e de cada ensaio 

foi retirada uma alíquota de 50 g que passou pela série de peneiras selecionada. A amostra foi 

colocada sobre a peneira de maior abertura, a mesma foi coberta e se promoveu a agitação do 

conjunto até que nenhuma partícula de diâmetro inferior à abertura da peneira de abertura 

2,380 mm permanecesse sobre a mesma. O material retido em cada peneira foi coletado e 

quantificado a sua massa. Este procedimento foi repetido para todas as peneiras, em ordem 

decrescente de abertura. 

Eventualmente, durante o processo de peneiramento ocorre alguma perda, mesmo 

porque, algumas partículas podem ficar presas nas malhas das peneiras, desta forma, faz-se 

necessário fazer a correção das massas retidas. 

 

∑
=

−=
p

i
itt MME

1
                                                           (4.1) 

 

100
ti

ii
Ep

MMc +=                                                             (4.2) 

 

Onde: 

Mt = massa total utilizada para a análise granulométrica; 

Mi = massa retida em cada peneira; 

Mci = massa retida corrigida de cada peneira; 

pi = percentual da massa de cada peneira em relação a massa total. 
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Após a correção, foi calculado o percentual de partículas com diâmetro dentro do 

intervalo determinado. 

 

 

4.3 Secagem em secador de bandeja 
 

No secador de bandeja foram obtidos dados preliminares para o projeto do 

secador. Foram realizados ensaios de secagem que forneceram informações sobre o 

comportamento da temperatura frente ao cefalotórax durante o processo de secagem, bem 

como, ensaios para a determinação da geometria a ser considerada na Equação de Fick para a 

difusão. A partir destes resultados e utilizando modelos selecionados previamente foi 

determinado o coeficiente de difusão efetivo em diversas condições de operação. 

 

4.3.1 Secador de bandeja 
 

O sistema utilizado no processo de secagem está mostrado na Figura 4.2. O 

mesmo é composto de um soprador que força uma corrente de gás através de uma caixa com 

quatro resistências, para aquecimento e redução da umidade relativa do gás de secagem. O gás 

quente, introduzido no secador convectivo descontínuo, após contato com o material que está 

suportado em bandejas, é descartado para atmosfera pela parte superior do secador. A 

temperatura foi controlada diretamente por termostato, ligado a uma resistência de 500 W, 

que também determina a variação de temperatura admitida no sistema. O controle de 

velocidade do gás foi regulado utilizando uma válvula de escape e uma válvula de admissão 

do ar dispostas ao longo da tubulação. 

As medidas de massa foram realizadas em uma balança com precisão de duas casas 

decimais e variação de ± 0,04g. A velocidade do gás na entrada do secador foi calculada a 

partir da velocidade do gás na saída do secador, medida com um anemômetro digital de fio 

quente, marca TSI, modelo 8330. 

Para todos os secadores foi utilizado o soprador marca IBRAM-Weq modelo CR-6 

com 4 cv de potência, termohigrômetro digital para medida de umidade relativa e temperatura 

do ar na saída do ciclone, marca Cole-Parmer, com precisão de 0,1 % e 0,1º C, 

respectivamente. 
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Figura 4.2  Esquema do sistema de secagem em secador de bandeja (Honorato, 2002) 

 

 

4.3.2  Procedimento experimental para o secador de bandeja 
 

Os dados obtidos por Honorato (2002), mostrados no Anexo 01, Tabela 01, foram 

analisados para a avaliação do processo de secagem em secador de bandeja. Foi selecionada a 

temperatura de 60ºC e velocidade superficial média do ar de 0,33 m/s para verificar o 

comportamento da temperatura no sistema. Desta forma, foi realizada a secagem em camada 

delgada. Para verificar o comportamento da temperatura no interior do material, inseriu-se um 

termopar no centro do cefalotórax. 

Os termopares com os quais foram efetuados o monitoramento da temperatura, 

foram instalados nas posições P2 e P3 mostrados na Figura 4.2. Foram obtidas, a temperatura 

antes (T1) e após (T2) a bandeja onde o material foi seco. Um termohigrometro na saída do 

secador, posição P5, mediu a temperatura e umidade relativa do gás na saída do secador. A 

temperatura de bulbo úmido (Tbu) foi obtida a partir destas medidas utilizando a carta 

psicométrica. 

Para a análise da consideração geométrica, foram realizados ensaios no secador de 

leito fixo (Figura 4.2) com o material pré-tratado em diferentes arranjos geométricos 



Materiais e métodos 

 
Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 43

(disposições). O material foi colocado em bandeja de alumínio em camadas simples (CSP), 

dupla (CDP), tripla (CTP) e também de forma dispersa (CSE). As condições de operação 

para todos os ensaios de secagem foram: tempo de secagem de 8 horas, temperatura do ar de 

secagem de 60º C e velocidade superficial média do gás de 0,34 m/s. A umidade do material 

foi determinada pelo método gravimétrico, conforme metodologia recomendada pelo Adolfo 

Lutz (1985). 

Os ensaios de secagem foram realizadas de acordo com a metodologia utilizada 

por Honorato (2002): 

1 O sistema de secagem foi pré-aquecido até o ar atingir a velocidade e temperatura de 

trabalho. 

2 Depois de estabelecidas as condições de trabalho, todas as medidas eram anotadas e 

procedia-se o início do ensaio com a inserção do material úmido na câmara de 

secagem. 

3 O monitoramento da temperatura, velocidade do ar e umidade evaporada foi realizado 

a cada 30 min. 

4 Os ensaios transcorreram por um período de 8 horas. 

 

 

4.4 Secagem em leito de jorro 
 

Para observar o comportamento do material na forma de pasta em leitos 

fluidodinamicamente ativos foram realizados alguns testes em leito de jorro. Os ensaios 

procederam com a análise do comportamento do material frente a variação de temperatura, 

vazão de ar, vazão de alimentação e outros parâmetros significativos para o processamento 

em leito de jorro. 

 

4.4.1. Secador de leito de jorro 

 

O secador consiste de um leito de jorro cônico-cilindrico, construido em aço 

inoxidável com uma janela em acrílico. A base cônica, com ângulo incluso de 60º, altura de 

13 cm e diâmetro de entrada 3 cm. A coluna cilíndrica tem 18 cm de diâmetro e altura de 72 

cm, conforme mostra a Figura 4.3. 
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Figura 4.3  Esquema do sistema de secagem em leito de jorro (Medeiros, 2001) 

 

A polpa do cefalotórax do camarão foi alimentada na região correspondente a 

fonte, sendo injetada no leito por meio de seringa veterinária de 25 ml de capacidade. O 

ciclone do tipo Lapple com 10 cm de diâmetro de coluna, construído em PVC e vidro, 

promovia a separação do sólido que era arrastado do leito e recolhido em sua base. 

Como equipamentos periféricos, utilizou-se, ainda, termopares tipo K; aquecedor 

elétrico, composto de um conjunto de resistências, com potência de 2000 W; anemômetro 

digital para medida da velocidade do ar na saída do ciclone, marca Lutron, AM-4201, com 

precisão de 0,1 m/s; manômetro diferencial de vidro tipo tubo em U, para medida de queda de 

pressão do leito. 

 

 

4.4.2. Procedimento experimental para a secagem em leito de jorro 

 

A Tabela 4.1 mostra as condições de operação empregadas nos ensaios de 

secagem no leito de jorro: temperatura controlada na entrada do leito, vazão de ar, número de 

bateladas, quantidade de massa alimentada em cada batelada e intervalo de tempo das 

bateladas. Em todos os testes foram utilizado 3 kg de inerte, partículas de polietileno de alta 

densidade com 3,9x10-3 m de diâmetro, densidade 950 kg/m3 e fator de forma 0,76 (esférico). 

A porosidade do leito estático foi 0,29, e densidade aparente de 679 kg/m3 (Medeiros, 2001) 
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Tabela 4.1 Condições operacionais 
 

 

 

O ângulo de repouso foi determinado pela inclinação de uma plataforma 

horizontal, ilustrada na Figura 4.4. Amostras representativas do material eram espalhadas em 

camadas sobrepostas (mantendo-se camada completa de mesma espessura para todos as 

condições do material) sobre a plataforma horizontal. Em seguida, variava-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 começava a se mover, medida na 

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

 

 

Figura 4.4 – Medida do ângulo de repouso do material 
 

Mediu-se a retenção de sólidos no leito de acordo com a metodologia descrita a 

seguir: considerando o alto grau de mistura do leito de jorro amostras representativas das 

partículas, tomadas em cinco pontos distintos, foram retiradas do leito, de forma a ter uma 

amostra representativa do mesmo. 

As amostras foram pesadas e levadas para a secagem em estufa à 70º C, até peso 

constante. Em seguida, as amostras foram lavadas em água corrente para retirada do filme 

seco aderido, procedendo-se nova secagem em estufa até peso constante. Desta forma, foi 

determinada a razão entre a massa de sólido retida nas amostras e a massa das partículas, 

extrapolado os resultados para o leito. 

 

 

 

Parâmetros Ensaio 01 Ensaio 02 Ensaio 03 
Temperatura do ar (ºC) 80 70 70 
Velocidade do ar (m/s) 2,32 2,95 2,63 
Número de bateladas 3,0  5,0 3,0 
Quant. Alim./batelada (g) 70 60 60 
Tempo (min) 60 40 30 
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4.5 Secagem em secador rotatório 
 

Tomando como base os experimentos realizados no secador de bandeja e no leito 

de jorro, o secador rotatório com recheio de inerte foi projetado e otimizado de acordo com o 

procedimento experimental descrito a seguir. 

 

4.5.1  Secador rotatório projetado 

 

Para a secagem do cefalotórax do camarão em pasta foi projetado e construído um 

secador rotatório no Laboratório de Sistemas Particulados do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme mostrado na Figura 4.5. 

A câmara de secagem e o ciclone foram confeccionados em aço inoxidável, as conexões em 

PVC e as partes fixas (parte inicial e parte final do secador) em tecnil. O secador opera com 

fluxo em co-corrente e aquecimento direto. 

Um soprador, força uma corrente de gás através de uma caixa com duas 

resistências, para aquecimento e redução da umidade relativa do gás de secagem. O ar é 

admitido no secador, na temperatura desejada, juntamente com a pasta a ser seca. Após atingir 

determinada umidade o pó é arrastado pela corrente de gás para o ciclone onde é separado. O 

controle de velocidade do gás foi regulado utilizando uma válvula de escape e uma válvula de 

admissão do ar, dispostas ao longo da tubulação. 

A velocidade do gás de secagem dentro da câmara de secagem foi calculada a 

partir das medidas da velocidade do gás na saída do secador, utilizando um anemômetro 

digital marca Lutron, AM-4201, com precisão de 0,1 m/s. 
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Figura 4.5 - Protótipo do secador rotatório. 

 

O secador rotatório com recheio de inerte é composto, basicamente de um sistema 

para injeção do ar, um sistema de aquecimento com controle de temperatura, um sistema de 

rotação com controle de velocidade, dispositivo de alimentação, um túnel de secagem e um 

sistema de descarga do pó. O secador pode ser detalhado conforme legenda abaixo: 

A = Tubulação para admissão do ar de secagem; 

B = Dispositivo para alimentação da pasta; 

C = Tubo para alimentação da pasta; 

D = Termopar de controle da temperatura de entrada; 

E = Manômetro; 

F = Anel de aço – suporte do secador; 

G = Cintas guias; 

H = rolamentos; 

I = Túnel de secagem em aço inox; 

J = Correia de borracha; 

L = Conjunto de polias para redução de velocidade; 

M = Motor; N = Ciclone em aço inox; 

O = Recipiente para coleta de material; 

P = Balança digital; 

Q = Mesa para suporte em aço; 
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4.5.2  Dispositivo de alimentação 

 

O dispositivo de alimentação da pasta é composto de um recipiente cilíndrico 

graduado, com volume de 1 litro, para armazenamento da pasta e um sistema com embolo 

para pressionar a pasta. Na parte lateral inferior do cilindro há uma abertura para entrada de 

uma mangueira por onde é transportada a pasta até a entrada do túnel de secagem. O tubo para 

a alimentação da pasta, confeccionado em aço inox, com diâmetro 1,5 cm e, em forma de L, 

faz o transporte da pasta até a parte central na entrada da câmara de secagem, conforme 

mostra a Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6  Detalhe do dispositivo de alimentação da pasta 

 

4.5.3  Túnel de secagem 

 

O túnel de secagem consiste de um tubo de 60 cm de comprimento e 15 cm de 

diâmetro. Em seu interior tem-se 3 suspensores, com 3 cm de espessura cada, dispostas 

axialmente e posicionados eqüidistantes um do outro, com um ângulo de 80º entre cada 

suspensor e a tangente ao cilindro no ponto, conforme a Figura 4.6. Os suspensores têm a 

finalidade de promover o movimento do material dentro do túnel de secagem com 
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conseqüente recobrimento dos inertes, aumento da área de contato entre a pasta e o inerte e 

aumento da velocidade de evaporação. 

 

4.5.4  Definição do tipo de Inerte 

 

A definição do material inerte foi realizado a partir de testes com diversos 

materiais tais como esferas de alumina de diversos diâmetros e partículas de polietileno. O 

primeiro material apresentou como inconveniente uma grande aderência da pasta à sua 

superfície aliado a um alto índice de ruído durante o procedimento, provocado pelo contato da 

alumina com o inox. Por outro lado, as partículas de polietileno de alta densidade com 3,9 mm 

de diâmetro, 950 kg/m3 densidade e o fator de forma de 0,76 (esférico) apresentaram-se muito 

leves, permanecendo aderidas e permitindo a aglomeração pasta-partícula. O movimento do 

leito não foi suficiente para quebrar a película que envolveu as partículas de inerte. As 

partículas de inerte ficaram aderidas umas as outras e junto a parede do secador. O efeito 

centrífugo e o movimento rotatório provocaram a formação, com o passar do tempo de um 

bloco de material duro e consistente, visto que o movimento não provocou a quebra da 

película. Além deste inconveniente as pequenas partículas de polietileno de baixa densidade 

causaram problemas de entupimento do alimentador. Eram levadas facilmente pelo ar e 

penetravam em pequenas aberturas, inclusive na junção entre o túnel de secagem e a parte 

fixa de tecnil. As partículas ali se alojavam, aumentando o atrito, exigindo mais potência do 

motor e finalmente provocando a parada do mesmo porque o sistema de segurança detectava 

superaquecimento do motor. 

Foi observado, inclusive, que as partículas de alumina de 8 mm de diâmetro, mais 

densas e mais pesadas também ficavam aderidas. Todas as observações realizadas nos testes 

preliminares indicavam que as partículas deveriam ter diâmetro não inferior a 15 mm, 

superfície lisa, com baixa porosidade, para reduzir a permanência da pasta aderida após a 

quebra da película. Além destas características o material escolhido deveria ser tal que o 

choque com o inox e entre si permitisse o menor índice de ruído. Importante, também, que 

fosse permitido o uso desse material inerte em contato com o alimento. Desta forma, foi 

questionada a possibilidade do uso, como material inerte, do teflon ou do tecnil, Apesar do 

primeiro apresentar propriedades mais próximas das desejadas por motivos econômicos 

optou-se pelo tecnil. 
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Diante da inexistência no mercado de esferas de tecnil no diâmetro desejado 

foram confeccionadas, na oficina mecânicas da UFRN, uma a uma, partículas pesando 11,45 

g, diâmetro de 2,5 cm e densidade de 1,40 g/cm3. A Figura 4.7 mostra algumas destas esferas. 

 

 
Figura 4.7  Inerte – esferas de tecnil com 25 mm de diâmetro. 

 

Ao final do processo, o inerte apresentou uma quantidade não significativa de 

material aderido em sua superfície, não sendo necessário calcular a retenção de sólido pelo 

inerte. O desgaste do mesmo também não foi significativo. 

 

4.5.5  Sistema de controle de temperatura 
 

O sistema é composto por um controlador de temperatura, um sensor Pt-100 e 

uma caixa de resistências elétricas. O controlador de temperatura é do tipo microprocessado, 

com controle PID (proporcional, integrativo, derivativo) de histerese ajustável, resultando na 

estabilização rápida e precisa da temperatura ao longo do tempo. O sensor do Pt-100 

(termopar), acoplado ao controlador, foi colocado na tubulação na entrada do secador, antes 

da alimentação. Quando o controlador é ligado, as duas resistências, de 1000 W são 

acionadas. Quando o termopar, na entrada do secador, detecta uma temperatura diferente da 

ajustada, a potência aplicada às resistências varia entre 0 e 100%, conforme a medição do erro 

do controle, ou seja, a diferença entre o sinal enviado pelo sensor e o valor ajustado no set-
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point, permitindo o controle de temperatura na entrada do secador com variação de ±1º C. As 

temperaturas utilizadas para os diversos ensaios foram de 50, 60 e 70º C. 

 

4.5.6  Sistema de controle de rotação 
 

O sistema de controle de rotação consta de um variac, um motor de 1 CV e um 

jogo de polias. A rotação do secador foi realizada por um motor de 1 CV, ao qual foi acoplado 

um variac que controlava a velocidade de rotação no eixo do motor. A velocidade de rotação 

desejada na câmara de secagem era de 34 rpm. Para atingir esta velocidade foi necessário uma 

redução de velocidade utilizando um jogo de polias, conforme pode ser observado na Figura 

4.5. 

A Figura 4.8 mostra o esquema utilizado para redução da velocidade. A polia A 

corresponde a polia acoplada ao motor, a polia B é a polia grande intermediária, C é a polia 

pequena intermediária, D é o perímetro externo do túnel de secagem. Considerando as 

correias inextensíveis, todos os pontos da correia AB e os pontos periféricos de ambas as 

polias possuem a mesma velocidade escalar, o mesmo acontece para as polias C e D. Para 

polias acopladas ao mesmo eixo, conforme polias B e C, as mesmas apresentam velocidades 

angulares iguais. Desta forma, a redução de velocidade, decorrente do uso do conjunto de 

polias pode ser calculada, conforme mostrado na Tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8  Conjunto de polias 

 

 

O secador operou com velocidade de rotação de 34 rpm. A redução na velocidade 

de rotação entre o eixo do motor e o secador foi de 78%, conforme mostrado na Tabela 4.2. 

Quando a velocidade de rotação no secador foi de 34 rpm, o eixo do motor estava girando a 

154,5 rpm, que é uma velocidade de rotação muito baixa, no entanto, suportável para o motor, 

evitando a sobrecarga. 

 

 

A 
B
C D
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Tabela 4.2  Cálculo de redução de velocidade 

Polias em eixos diferentes Polias concêntricas em mesmo eixo 

 

BBAABA rrVV ϖϖ ===  

 

BBAA rFrF ππ 22 =  

 

B

AA
B r

rF
F =  

 

 

CB ϖϖ =  

 

BA FF ππ 22 =  

 

CB FF =  

 

 

Como a relação entre as polias C e D é DC VV = , obtém-se AD FF 22,0=  

 

 

A velocidade de rotação tem um importante papel na eficiência de secagem 

porque determina o movimento da partícula e, conseqüentemente, o grau de contato com o ar. 

Sharples; Glikin e Warne (1964) observaram que a velocidade de rotação influenciava a 

distribuição do sólido, o que eles chamaram de “velocidade de queda”. Como o material 

ascende junto com a rotação do secador e a queda é por gravidade, velocidade de rotação 

muito alta imobiliza o material contra a parede do secador, enquanto que velocidades muito 

baixas diminuem a “velocidade de queda”. Em ambos os casos, a distribuição do material 

através da seção transversal do secador, bem como o contato com o ar é reduzido. Então 

foram determinados dois valores para a velocidade de rotação dentro deste intervalo ótimo, 27 

e 34 rpm. A Figura 4.9 mostra uma série de imagens que na seqüência captou o movimento do 

inerte, dentro da câmara de secagem. Conforme pode ser verificado na Figura 4.9, os 

suspensores promovem o deslocamento do inerte por aproximadamente 120º C antes de 

ficarem vazios. 
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Posição 01 

 
Posição 02 

 

 
Posição0 3 Posição 04 

 
Figura 4.9  Movimento do inerte dentro do secador 

 
 
4.5.7  Ciclone 

 

O tipo de ciclone caracteriza-se por uma relação específica entre suas dimensões. 

Várias são as configurações de ciclones, Lapple, Stairmand, Rietema e Bradley, os dois 

últimos são utilizados para a separação líquido-sólido. O Lapple e o Stairmand são utilizados 

para separação gás-sólido, desta forma, escolhe-se utilizar a configuração Stairmand devido às 

altas velocidades do ar necessária para o arraste de partículas dentro da câmara de secagem no 

secador rotatório com recheio de inerte e conseqüentemente na entrada do ciclone. 
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Figura 4.10 Ciclone de Stairmand 

 

Tabela 4.3  Relação das dimensões do Ciclone 

Stairmand 

Relação das dimensões 

Bc/Dc 0,20 Sc/Dc 0,50 

Do/Dc 0,50 Zc/Dc 2,50 

Hc/Dc 0,50 Du/Dc 0,37 

Lc/Dc 1,50   

 

Para Dc igual a 0,10 m, aplicando a relação 

da Tabela 4.3, obtém-se as dimensões do ciclone 

utilizado, mostradas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4  Dimensões do Ciclone Stairmand 

Dimensões (m) 

Dc 0,10 Sc 0,05 

Do 0,05 Zc 0,25 

Hc 0,05 Du 0,037 

Lc 0,15 Bc 0,02 
 

 

4.5.8  Procedimento experimental para a secagem em secador rotatório com 

recheio de inerte 

 

De acordo com um procedimento estatístico, fatorial completo 24 com três 

repetições no ponto central, foram realizados 19 ensaios de secagem. Tendo como variáveis 

independentes a velocidade do ar de secagem (v), a temperatura do ar (T), a vazão de 

alimentação (Q) e a concentração de albumina (Ce) em dois níveis, perfazendo 16 

combinações previstas pelo planejamento fatorial completo, e no nível correspondente ao 

valor médio das variáveis (ponto central). As velocidades superficiais médias trabalhadas 

foram definidas em ensaios preliminares e se encontram acima do limite mínimo, no qual, se 

trabalha com boa eficiência. Dentro das limitações do secador projetado e da instrumentação 

utilizada para a medição da velocidade do ar, foram estabelecidos limites máximo e mínimo 
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para a velocidade do ar no túnel de secagem, sendo respectivamente 3,42 e 2,7 m/s. Para a 

temperatura foram utilizados os níveis 50 e 70º C para os quais, segundo Honorato (2002) o 

nível de proteína ainda é bastante significativo. 

A vazão da pasta foi determinada em ensaios preliminares nos quais foram 

testadas diversas vazões e foi definido que, considerando o tamanho do alimentador, a maior 

vazão deveria ser contínua por um tempo suficiente para apresentar resultados confiáveis e o 

secador pudesse ser alimentado continuamente sem apresentar problemas. 

Optou-se por trabalhar com as concentrações de 10 e 5% de encapsulante pois 

segundo Bakan (1978) a concentração de microencapsulante pode variar de 1 a 70% do peso 

do material, mas nas aplicações comerciais normalmente varia de 3 a 30%. Silva (2005) 

utilizou e encontrou bons resultados para microencapsulante nas concentrações de 15, 10 e 

7,5%, trabalhando com a polpa de cajá. A matriz experimental, baseada no planejamento 

fatorial, encontra-se ilustrada na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Matriz experimental 
Gás de secagem Alimentação Encapsulante Ensaio 

Velocidade 
superficial média 

(m/s) 

Temperatura 

(º C) 

Vazão 

(g/min) 

Concentração 

(%) 

01 2,70 (-) 50 (-) 5 (-) 0 (-) 

02 3,42 (+) 50 (-) 5 (-) 0 (-) 

03 2,70 (-) 70 (+) 5 (-) 0 (-) 

04 3,42 (+) 70 (+) 5 (-) 0 (-) 

05 2,70 (-) 50 (-) 8 (+) 0 (-) 

06 3,42 (+) 50 (-) 8 (+) 0 (-) 

07 2,70 (-) 70 (+) 8 (+) 0 (-) 

08 3,42 (+) 70 (+) 8 (+) 0 (-) 

09 2,70 (-) 50 (-) 5 (-) 10 (+) 

10 3,42 (+) 50 (-) 5 (-) 10 (+) 

11 2,70 (-) 70 (+) 5 (-) 10 (+) 

12 3,42 (+) 70 (+) 5 (-) 10 (+) 

13 2,70 (-) 50 (-) 8 (+) 10 (+) 

14 3,42 (+) 50 (-) 8 (+) 10 (+) 

15 2,70 (-) 70 (+) 8 (+) 10 (+) 

16 3,42 (+) 70 (+) 8 (+) 10 (+) 

17 3,06 (0) 60 (0) 6,5 (0) 5 (0) 

18 3,06 (0) 60 (0) 6,5 (0) 5 (0) 

19 3,06 (0) 60 (0) 6,5 (0) 5 (0) 

 
 

4.5.8.1  Condições operacionais 

 

Para o secador projetado existem parâmetros operacionais que podem influenciar 

de forma significativa na secagem. Baseado em testes preliminares e na literatura pesquisada 

buscou-se definir quais seriam variados e quais seriam mantidos fixos. As condições de 

operação, temperatura, velocidade do ar, vazão de alimentação e concentração de albumina 

foram tomadas como variáveis independentes, a velocidade de rotação, a carga de inerte e a 

massa de polpa alimentada foram fixadas. O tempo total do ensaio foi determinado em função 

da velocidade mínima de produção do pó, conforme mostra a Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6  Condições operacionais 

Velocidade de rotação (rpm) 34 

Carga de inerte (g) 1630 

Massa de polpa alimentada (g) 452,76 ± 10,14 

Velocidade mínima de produção de pó (g/min) 0,2 

 

Outras variáveis não são passíveis de serem fixadas ou controladas, como 

umidade relativa e temperatura do ar ambiente. Estas variáveis foram apenas medidas: a 

umidade relativa de 59,60% ± 6,47 e a temperatura de 30,42º C ± 1,07. 

 

4.5.8.2  Procedimento de secagem 

 

Os ensaios de secagem procederam de acordo com a seguinte metodologia 

experimental: 

1 O sistema de secagem, com o material inerte, foi pré-aquecido, com o secador em 

movimento e com ação do escoamento do ar. 

2 Alcançadas as condições de trabalho, todas as medidas eram anotadas e procedeu-se o 

início do ensaio com a alimentação da pasta. 

3 Em todos os ensaios foram realizadas as medidas de acordo com a planilha de 

acompanhamento constante na Tabela 1 no Apêndice II. 

4 Conforme mostra a Tabela 1 no Apêndice II, as massas, a pressão manométrica na 

entrada do secador, e a temperatura na entrada do secador foram anotadas em 

intervalos de 5 minutos nos primeiros 90 minutos e depois em intervalos de 10 

minutos. Após os 20 minutos iniciais, foi realizado paralelamente o acompanhamento 

das massas em intervalos de um minuto por um período de 10 min. Por período e 

intervalo igual, após os 40 minutos iniciais, foi realizado o acompanhamento da 

temperatura e umidade relativa na saída do secador. 

5 O processo de secagem continuou até que a velocidade de descarga do pó atingisse um 

valor inferior a 0,2 g/min. 

6 Antes de iniciar o ensaio foi calculada a massa necessária para preencher a mangueira e 

o tubo de alimentação, esta massa foi acrescentada à massa que se desejava alimentar 

no secador. Todo o sistema de alimentação (mangueira e tubo de alimentação) foram 

preenchidos com a pasta, permitindo assim obter a massa alimentada em cada ensaio. 

Ao final do ensaio, foi descontada a massa do dispositivo de alimentação mais o que 
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restou de pasta no dispositivo. De posse da massa do dispositivo foi possível calcular a 

massa alimentada. 

 

4.5.8.3 Curvas de Secagem 

 

Para construção das curvas de secagem foram selecionados três ensaios. O 

primeiro nas condições operacionais de velocidade do ar e temperatura de secagem de 3,42 

m/s e 70º C, respectivamente, e a vazão de alimentação da pasta de 8 g/min. O segundo, onde 

ocorre a menor variação na umidade relativa do ar dentro do secador, velocidade do ar de 

secagem de 2,7 m/s, temperatura de 50º C e vazão de alimentação da pasta de 5 g/min. O 

terceiro ensaio escolhido foi o correspondente ao ponto central. 

As curvas de secagem foram construídas a partir dos dados de umidade relativa e 

temperatura de bulbo seco do ar, obtidos em intervalos de 30 segundos por períodos variáveis 

distribuídos ao longo do ensaio de forma a captar todas as variações de umidade ocorridas 

durante o ensaio. Para a realização das medidas seguiu-se a seguinte metodologia: 

1 Antes de iniciar a alimentação da polpa, após estabilizar o sistema na temperatura de 

trabalho e com a velocidade de ar e a velocidade de rotação fixada, registra-se as 

medidas de umidade relativa e das temperaturas de bulbo seco do ar na entrada e na 

saída do secador. Foram registradas também a temperatura e umidade relativa do ar 

ambiente. 

2 Quando o ar atravessa o aquecedor há uma operação de aquecimento deste, a 

temperatura e a entalpia do ar aumentam, a umidade relativa do ar é reduzida, e, como 

não há absorção de umidade pelo ar, a umidade absoluta é mantida constante (ponto de 

estado 1 para ponto de estado 2), conforme mostra Figura 4.11. Desta forma os dados 

de temperatura e umidade relativa do ar ambiente puderam ser usados para, com o 

auxílio da carta psicométrica obter a umidade absoluta do ar durante todo o ensaio. 
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Figura 4.11  Comportamento das condições do ar durante o processo de aquecimento e 

umidificação do ar na carta psicométrica. 

 

3 Durante cada ensaio registrava-se a temperatura e umidade relativa do ar na saída do 

secador e utilizando a carta psicométrica, se obtinha as informações necessárias para 

calcular a taxa de evaporação, segundo a seguinte metodologia: 

 

Calculou-se a vazão mássica do ar isento de umidade (Ws), a partir da umidade 

absoluta do ar na saída do secador (Y(abs)2), velocidade do ar dentro do secador (v), diâmetro 

da câmara de secagem (d) e densidade do ar na temperatura de controle do ensaio(ρg), usando 

a Equação 4.3. 

 

)1(4 2)(

2

+
=

abs

g
S Y

vd
W

ρπ
                                                     (4.3) 

 

A vazão mássica foi calculada a cada ponto, assim como, as taxas de evaporação 

que foram calculadas a partir da Equação (4.4). 
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)( 1)(2)( absabssev YYWW −=                                                  (4.4) 

 

 

4.5.9  Cálculo da eficiência térmica 

 

A medida do potencial de uso de determinado secador é bastante influenciado pela 

eficiência no túnel de secagem. A eficiência térmica pode ser obtida a partir das equações do 

balanço de energia, baseado na Primeira Lei da Termodinâmica sendo definida como: 

 

T
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η                                          (4.5) 

 

e, conseqüentemente, 
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como a parcela referente ao aquecimento (calor sensível) é pequena em relação a evaporação 

(calor latente), a eficiência pode ser calculada pela Equação 4.7. 
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onde, 

MS = massa do material seco (kg); 

λLAT = Calor latente de vaporização da água na temperatura de trabalho (kJ/kg de água); 

XP1 = Teor de umidade da pasta na entrada, em base seca (kg de água/kg de sólido); 

XP2 = Conteúdo de umidade do pó na saída, em base seca (kg de água/kg de sólido); 

WS = Fluxo de massa do ar de secagem (kg/s); 

H1 = entalpia do ar na entrada do secador (kJ/kg); 

H0 = entalpia do ar na temperatura ambiente (kJ/kg); 

∆t = variação do tempo (seg). 
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5. Resultados e discussões 
 
 
5.1 Caracterização microbiológica e o ácido lático como alternativa de pré-

tratamento 

 
O cefalotórax do camarão in-natura apresentou alta contaminação microbiana, o 

que era esperado, devido ao manuseio inadequado, deste material, na indústria. Os resultados 

das análises microbiológicas comprovaram que o tratamento prévio com ácido lático destruiu 

os coliformes e reduziu a contagem de mesófilos, conforme mostra a Tabelas 5.1. 

 

Tabela 5.1. Resultado das análises microbiológicas. 

Coliformes (NMP/g) Seqüência de tratamento Contagem 

total (UFC/g) totais fecais 

In-natura 3,00x104 900 900 

Esterilização ausente ausente ausente 

Sol. ácido lático (2%) - 5 min 2,80x102 ausente ausente 

Sol. ácido lático (2%) - 15 min 1,70x102 ausente ausente 

Sol. ácido lático (4%) - 5 min 1,80x103 ausente ausente 

Sol. ácido lático (2%) - 5 min – secagem 70ºC/8 h 1,50x102 ausente ausente 

Sol. ácido lático (4%) - 5 min – secagem 70ºC/8 h 1,46x103 ausente ausente 

 

O cefalotórax in-natura apresentou 3,0x104 UFC/g, 900 NMP/g de coliformes 

totais e 900 NMP/g de coliformes fecais. Após o tratamento com solução de ácido lático à 2 e 

4% houve ausência de coliformes e redução significativa de aproximadamente 50% da carga 

microbiana em ambas as concentrações, sem alterações significativas entre os materiais 

tratados com tempos de imersão diferentes. Após a secagem, em estufa à 70º C por um 

período de 8 horas, não ocorreu redução significativa na carga microbiana, os valores 

continuaram na mesma ordem de grandeza. O ácido lático se mostrou uma alternativa viável, 

porém devido à contagem em placa ainda apresentado quantidade significativa após o 

tratamento, optou-se por fazer um tratamento mais seguro no aspecto microbiológico, a 

esterilização. O pré-tratamento com ácido lático não interferiu de forma significativa no valor 

do pH, ocorreu uma pequena redução passando de 7,11, quando in-natura, para 6,2, após o 



Resultados e discussões 

 
Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 63

tratamento com a solução de ácido lático a 2%, sugerindo uma leve alteração no sabor do 

produto. 

 

5.2 Análise das isotermas de dessorção 
 

As isotermas de dessorção têm relevante importância no processo de secagem, 

pois permitem o conhecimento dos teores de umidade de equilíbrio atmosferas estabelecidas 

na qual o material possa ser submetido, ao processo de secagem e/ou de armazenamento. 

Os resultados dos teores de umidade de equilíbrio (Xe) para o cefalotórax do 

camarão estão indicados na Figura 5.1, para as temperaturas de 20, 35 e 50º C, com umidade 

relativa variando de 10 a 90%, de acordo com a umidade de equilíbrio atingida na condição de 

umidade do material na temperatura estabelecida. 
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Figura 5.1  Influência da temperatura sobre a isoterma de dessorção da pasta de cefalotórax de 
camarão. 

 

A Figura 5.1 mostra que a umidade de equilíbrio decresce com o aumento da 

temperatura para um valor constante da umidade relativa, porém esta influência é pouco 

significativa e para muitas aplicações pode ser desconsiderada. Apesar de pequena, tendência 

similar é mostrada na literatura para muitos alimentos (Menkov, 2000; Lahsasni et al., 2002). 

Estudos afirmam que a mudança na atividade de água devido à mudança de temperatura para 

muitos materiais é menos que 0,002 para cada grau Celsius (Manual do Aqualab, 2000). 

Estudos realizados com o cefalotórax do camarão mostraram, em sua composição, 

um alto índice de quitina. Segundo Gildberg e Stenberg (2001) durante o processamento do 

resíduo para extração da quitosana, ambos, minerais e tecidos protéico, são quimicamente 
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extraídos e descartados e apenas 10% da matéria seca é recuperada como quitosana, que é 

uma forma modificada da quitina. Devido a essa fibra em sua composição, a isoterma de 

dessorção para cefalotórax do camarão mostrada na Figura 5.1 apresenta-se, segundo a 

classificação de Brunauer; Emmett; Teller (1940), como do tipo III caracterizada por 

pertencer a isotermas de borracha hidrofílica, plástico, fibras sintéticas e alimentos ricos em 

componentes solúveis. 

As curvas de dessorção, obtidas neste trabalho, apresentaram comportamento 

distinto em relação a maioria dos materiais alimentícios encontrados na literatura. É comum 

as isotermas do tipo II, encontradas para o hortelã, salva, verbena (Kouhila et al., 2001), 

pistache (Maskan &Gogus, 1997) e lentilha (Menkov, 2000). As isotermas do tipo III foram 

encontradas para a casca de pêra (Lahsasni et al., 2002) e para a alumina, material granular 

poroso (Calçada, 1998). 

Tomando como base a isoterma de dessorção para as temperaturas de 20 e 50º C, 

mostradas na Figura 5.2, é possível visualizar melhor que a isoterma não apresenta a inflexão 

observada nas curvas das isotermas do tipo II, mais características para alimentos. 
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Figura 5.2  Isoterma de dessorção da pasta de cefalotórax de camarão para as temperaturas de 

20 e 50º C, ampliando a escala na região de baixa umidade. 

 

A higroscopicidade da pasta do cefalotórax do camarão pode ser observada na 

Figura 5.1. Nota-se que considerando a condição ambiente média, temperatura de 35º C e 

umidade relativa do ar de 70%, o teor de umidade de equilíbrio corresponde a 40% em base 

seca. O desenvolvimento microbiano no alimento não é função apenas da atividade de água, 

mas de uma série de parâmetros como: pH, composição do alimento, potencial de oxi-

redução, e na pasta do cefalotórax do camarão todos estes fatores favorecem o 
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desenvolvimento microbiano. Por este motivo, é de se esperar que a atividade de água 

necessária para sua conservação seja a menor possível. Embora não se tenha encontrado 

referência na literatura que permita afirmar qual a atividade de água mínima para o 

desenvolvimento de microorganismo no material em estudo. Segundo Fennema (1982) a 

atividade de água máxima de 0,4 não permite o crescimento microbiano em pó de ovos com 

umidade de aproximadamente 5%. Desta forma, é provável que para a umidade de 40% possa 

ocorrer na pasta do cefalotórax do camarão desenvolvimento microbiano. 

Como a influência da temperatura na isoterma de dessorção é muito pequena 

pode-se desconsiderá-la e comparar as curvas para o cefalotórax na forma de pasta e para o 

mesmo na forma fragmentada nas temperaturas de 35 e 25º C, respectivamente. A Figura 5.3 

apresenta as isotermas de dessorção para o cefalotórax em forma de pasta e em fatias para as 

temperaturas de 35 e 25º C. As curvas se aproximam para situações em que a umidade 

relativa de equilíbrio inferiores a 0,6, e se afastam para umidade superiores a esta. Para os 

casos em que o material esteja muito úmido, devido a grande porosidade do mesmo, e estes 

poros estejam protegidos pelo exoesqueleto, que é um material de difícil permeabilidade, 

formam-se pontos de maior umidade dentro do material e esta heterogeneidade, 

provavelmente, possa alterar a leitura. 
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Figura 5.3  Comparativo entre as isotermas do cefalotórax em forma de pasta e cortado em 

fatia a temperaturas de 35 e 25º C, respectivamente. 
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5.2.1 Modelagem das isotermas de dessorção 

 

Com o intuito de prever o comportamento das isotermas de dessorção, optou-se 

em estudar alguns modelos que são largamente utilizados para alimentos. A Figura 5.4 mostra 

o ajuste entre as isotermas de dessorção experimental e as preditas para o cefalotórax do 

camarão usando os modelos de BET, GAB e Henderson (Equações 2.5 a 2.7). Cada gráfico 

individualmente apresenta a umidade de equilíbrio do material em função da umidade relativa 

de equilíbrio. 
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Figura 5.4  Comparação entre a isoterma de dessorção experimental e as preditas para o 

cefalotórax do camarão usando os modelos de GAB, BET e Henderson nas temperaturas de 

20, 35 e 50ºC. 

 

A partir das medidas da atividade de água e da umidade relativa e utilizando-se o 

programa STATISTICA, foram determinados os parâmetros dos modelos de BET, GAB e 

HENDERSON os quais constam na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2  Parâmetros dos modelos de BET, GAB e Henderson 
BET GAB Henderson Temperatura °C 

Xm (%) C k B Xm (%) K D 

25 4,59 297551,3 0,6340 1,2061 3,48 0,576145 0,0079 

20 11,34 4,328805 0,8379 1,7149 5,08 0,453821 0,0101 

35 18,78 0,694592 0,85869 1,8761 4,80 0,493713 0,0055 

50 13,34 1,923882 0,7833 1,5317 5,10 0,462309 0,0049 

 

O valor da umidade máxima na monocamada calculada pela equação de GAB está 

compatível, segundo Cheftel e Cheftel (1983), com os obtidos para a maioria dos alimentos. 

Lahsasni (2002) encontrou para a umidade na monocamada da casca de pêra na temperatura 

de 50º C, os valores de 5,28 e 2,22%, em base seca, utilizando a equação de BET e GAB, 

respectivamente. 

Os parâmetros gerados foram substituídos nas equações dos modelos de BET, 

GAB e Henderson, e as isotermas obtidas a partir destes modelos foram denominadas 

preditas. Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade dos modelos estudados foi realizada uma 

análise estatística utilizando: ocoeficiente de correlação (R2), a média quadrática do erro 

(RMSE) e a média do erro percentual absoluto (MA%E), conforme Equações (5.1) e (5.2): 
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Os resultado da análise estatística estão mostrados nas Tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 

para cada temperatura. Eles oferecem uma indicação sobre o modelo que melhor se ajusta às 

condições experimentais da isoterma de dessorção do cefalotórax do camarão. 
 

Tabela 5.3  Coeficiente de determinação, média quadrática do erro e a média do erro 

percentual absoluto para os modelos de BET, GAB e Henderson, para temperatura de 25°C. 
 BET GAB Henderson 

R2 0,89068 0,99010 0,99403 

RMSE 19,3659 34,3900 7,4896 

MA%E 89,50 67,45 12,29 
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Tabela 5.4  Coeficiente de determinação, média quadrática do erro e a média do erro 

percentual absoluto para os modelos de BET, GAB e Henderson, para temperatura de 20°C. 
 BET GAB Henderson 

R2 0,97513 0,9967 0,97419 

RMSE 11,1714 4,0715 52,9627 

MA%E 1643,06 492,88 110,37 

 

 

Tabela 5.5  Coeficiente de determinação, média quadrática do erro e a média do erro 

percentual absoluto para os modelos de BET, GAB e Henderson, para temperatura de 35°C. 
 BET GAB Henderson 

R2 0,9996 0,9908 0,9987 

RMSE 5,0160 4,7018 4,6389 

MA%E 1346,12 942,56 269,08 

 

 

Tabela 5.6  Coeficiente de determinação, média quadrática do erro e a média do erro 

percentual absoluto para os modelos de BET, GAB e Henderson, para temperatura de 50°C. 
 BET GAB Henderson 

R2 0,9487 0,9848 0,99691 

RMSE 9,5326 5,1979 8,7668 

MA%E 272,79 137,03 15,74 

 

 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, de uma 

forma geral, os modelos analisados não apresentaram um bom ajuste. Todavia, no caso de ser 

necessário a utilização de um modelo o de Henderson foi o que melhor se ajustou as isotermas 

para o cefalotórax do camarão nos intervalos de temperaturas estudados. O R2 apresentou 

valores superiores a 0,97 e os parâmetros estatísticos RMSE e MA%, em relação aos demais 

modelos apresentou menores valores em todas as condições de temperatura, embora estes 

ainda estejam acima da média na qual se pode considerar um bom ajuste. 

Os modelos teóricos, como os de BET e GAB, e os empíricos, como o de 

Henderson, todos podem ser utilizados para a representação das isotermas que auxiliam no 

projeto de secadores. No entanto, sempre que possível é preferível trabalhar com modelos 

teóricos pois, pode-se ter uma indicação de informações importantes como a forma em que a 

água está ligada. Segundo Mujumdar (1995) nenhum destes modelos cobre toda uma faixa de 
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temperatura e umidade relativa, por esse motivo, modificações têm sido propostas para 

diversos deles e com isto resultados melhores têm sido obtidos. Neste trabalho foi avaliado o 

modelo de Henderson modificado por Thompson, o qual apresentou, considerável melhora 

nos resultados, conforme mostra a Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7  Parâmetros dos modelos de Henderson modificado por Thompson (a, b, c) e 

parâmetros estatísticos. 
Parâmetros 

Temperatura 
a b c R2 RMSE MA%E 

20º C 0,003 29,193 0,571 0,999 1,660 18,099 

35º C 0,010 1,526 0,479 0,991 0,940 27,523 

50º C 0,020 13,043 0,584 0,981 1,061 15,59 

 

 

Apesar do ajuste pouco satisfatório obtido com o modelo de BET e GAB deve-se 

ressaltar a importância da modelagem utilizando estas equações pois as mesmas fornecem 

uma indicação de que a umidade na monocamada deve estar em torno de 5-10%, em base 

seca, assim o material com este nível de umidade não deve sofrer alterações decorrentes da 

ação microbiana. A atividade de água a este nível de umidade está em torno de 0,3. Estes 

valores são coerentes com o que a literatura recomenda para a maioria dos materiais na forma 

de pó. Os resultados, decorrentes da análise das curvas de dessorção, permitem recomendar 

que o pó do cefalotórax do camarão deve ser preservado em embalagem que não permita o 

contato do material com a umidade ambiente e principalmente que o processo de secagem 

deve permitir a obtenção do produto final com umidade na faixa de 5-10%, em base seca. 

 

 

5.3 Secagem em secador de bandeja 
 

A curva da Figura 5.5 apresenta o comportamento da umidade relativa do gás de 

secagem na saída do secador de bandeja. Pode-se, observar que a umidificação do ar durante o 

processo de secagem é cada vez menor à medida que o tempo de processamento aumenta 

indicando que a perda de umidade do material é cada vez menor. É importante observar que 

mesmo para um processo onde o material encontra-se estático a umidificação do ar é 

relativamente alta no início da secagem e cai rapidamente atingindo após 90 min uma 

condição praticamente constante. 
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Figura 5.5  Comportamento da umidade relativa do gás de secagem em relação ao tempo em 

secador de bandeja. 

 

A redução da perda de umidade do material foi acompanhada por uma elevação na 

temperatura interna do material seco, conforme mostra a Figura 5.6. A temperatura interna do 

material (Tmat) cresce gradualmente com o transcorrer do processo de secagem. Inicialmente, 

esteve muito próxima da temperatura de bulbo úmido devido ao material inicialmente 

encontrar-se a temperatura ambiente e esta, coincidentemente, esteve próxima a temperatura 

de bulbo úmido. A umidade do material foi evaporada gradualmente à medida que a sua 

temperatura tendia ao equilíbrio com a temperatura do ar de secagem. Neste momento, a 

secagem do material já ocorria a baixas taxas de evaporação. Aos 240 minutos de 

processamento a umidade do material estava próxima de atingir níveis de 12%, em base seca. 

Enquanto que ao final do processo, aos 480 min, o material atingiu níveis de 5%. É 

importante observar que a temperatura medida imediatamente antes da bandeja (T1), onde o 

material estava disposto para a secagem, está muito próxima da temperatura medida 

imediatamente após a bandeja (T2) demonstrando uma característica da secagem em camada 

fina. 
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Figura 5.6 Temperatura em secador de bandeja em função do tempo. 

 

O formato das curvas de secagem obtidas por Honorato (2002), para as mesmas 

condições de temperatura e velocidade do ar, são características, segundo descrição de 

Strumillo e Kudra (1986), das curvas obtidas para materiais porosos com pequena superfície 

para evaporação. Segundo Honorato (2002) as mesmas apresentaram apenas períodos de 

velocidade decrescente. Esta afirmação é confirmada pelos resultados mostrados na Figura 

5.6, visto que a temperatura de bulbo úmido nas condições de secagem estabelecidas foi 

sempre inferior a temperatura interna do material. 

 
 
5.3.1 Análise da consideração geométrica 

 

A secagem no secador de bandeja foi realizada com o cefalotórax inteiro. Como o 

material individualmente se assemelhava a cilindros, havia a necessidade de conhecer qual a 

consideração geométrica que deveria ser utilizada para a resolução da equação de Fick para a 

difusão. Foram selecionadas as mesmas condições do teste anterior (temperatura 60ºC e 

velocidade 0,33 m/s) e o tempo de secagem 8 horas. O material pré-tratado foi colocado em 

bandejas de alumínio em camadas simples, dupla, tripla e também de forma dispersa. 

A solução da equação da segunda lei de Fick foi aplicada aos dados experimentais 

apresentados nas Figuras 5.7 e 5.8. Na Figura 5.7 as curvas são mais acentuadas para o 

arranjo geométrico CSP (camada simples preenchida) com 1,1 cm de espessura e CSE 

(camada simples espaçada) do que para a CDP (camada dupla preenchida) com 2,0 cm de 
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espessura e CTP (camada tripla preenchida) com 2,8 cm de espessura. As camadas mais 

acentuadas mostram que a umidade adsorvida para um determinado intervalo de tempo é 

menor em espessuras menores. Isto resulta em velocidade de secagem inversamente 

proporcional a espessura do material, conforme mostrado na Figura 5.8. 
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Figura 5.7  Teor de umidade em base seca em função do tempo para os diferentes arranjos 

geométricos. 
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Figura 5.8 – Velocidade de secagem em função do teor de umidade em base seca para os 

diferentes arranjos geométricos. 

 

A linearização dos dados experimentais está apresentada na Figura 5.9. O 

logaritmo da razão de umidade para as diferentes espessuras de material é plotado em função 
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do tempo. Foram obtidos bons coeficientes de determinação para os dados de secagem para 

todos os arranjos geométricos estudados. 

 

y = -0,0175 t - 0,1112
R2 = 0,9957

y = -0,0135 t - 0,4636
R2 = 0,9887

y = -0,0106 t - 0,089
R2 = 0,9989

y = -0,0059t - 0,1622
R2 = 0,9751

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

0 60 120 180 240 300

tempo (min)

ln
 ((

X
-X

e)
/(X

o-
X

e)
)

CSP

CSE

CDP

CTP

 

Figura 5.9 – Aplicação da solução linear para os diferentes arranjos geométricos. 

 

Para o cefalotórax do camarão o Def aumentou quando a espessura do material 

aumentou, conforme Figura 5.10. Uma explicação física possível para este fato está baseada 

na porosidade do material. Em pequenas espessuras o ar entre as partículas está em contato 

direto com o ar ao seu redor. Quando a espessura aumenta, o ar entre as partículas é 

efetivamente capturado. A transferência de umidade neste ar estagnado é somente por difusão 

molecular e então este ar funciona como um componente do sistema total. Como o coeficiente 

de difusão do ar é elevado, o ar capturado contribui para a difusão no sistema e 

conseqüentemente com o coeficiente de difusão efetivo do sistema. Explicação semelhante foi 

dada por Tutuncu e Labuza (1996), quando se referiu a leitos formados por cereais. 
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Figura 5.10  Coeficiente de difusão efetivo. 
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Pode-se verificar analisando a Tabela 5.8 que somente para a camada simples 

espaçada (CSE) o Ao é aproximadamente igual a 0,6, o que caracteriza uma geometria 

esférica. Nos demais casos, o Def corresponde ao leito e não ao material isolado. 

 

Tabela 5.8  Cálculo do coeficiente de difusão efetivo. 
 CSP CSE CDP CTP 

exp(Ao) -0,1112 -0,4636 -0,0890 -0,1622 

Ao 0,8948 0,6290 0,9148 0,8503 

Bo 0,0175 0,0135 0,0106 0,00590 

Def (cm2/min) 2,1E-03 3,4E-04 4,3E-03 4,7E-03 

Def (m2/s) 3,6E-09 5,7E-10 7,2E-09 7,8E-09 

 

A partir dos resultados mostrados na Tabela 5.8 e associado ao fato de Honorato 

(2002) ter trabalhado com uma camada única de material, acomodada de forma a se obter o 

menor índice de vazios entre as partículas (CSP), pode-se considerar para a modelagem, o 

comportamento do leito de secagem, como uma placa plana semi-infinita. 

 

 

5.3.2  Modelagem para secador de bandeja 

 

As curvas experimentais obtidas por Honorato (2002) revelaram que, apesar da 

alta umidade inicial, a secagem do cefalotórax de camarão ocorreu à velocidade decrescente 

nas condições de trabalho. Nas Figuras 5.11 e 5.12 são mostradas as curvas de secagem e da 

velocidade de secagem, respectivamente, onde pode ser observado o comportamento típico, 

representativo de todos os experimentos realizados. 
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Figura 5.11  Curva de secagem  do cefalotórax do camarão (ensaio 05). 
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Figura 5.12  Curva da velocidade de secagem versus umidade do cefalotórax do camarão 

(ensaio 05). 

 

Devido a elevada umidade inicial (3,11 em base seca) e a grande porosidade do 

material, a velocidade de secagem é bastante alta no início do processo. Durante a secagem, 

ocorre contração do volume do material no interior da carapaça, porém a estrutura externa do 

cefalotórax, que é bastante rígida, se mantém, formando canais para a circulacão do ar, o que 

facilita a perda de água. Este fato permite que a velocidade de secagem permaneça elevada até 

que o material alcance um nível de umidade relativamente baixo. O tempo necessário para 

chegar até esse grau de umidade depende da temperatura do ar de secagem (Honorato, 2002). 

Com o objetivo de obter equações preditivas que descrevam a cinética de secagem 

em camada delgada, foram analisados os resultados de ajuste dos modelos exponencial 
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simples, exponencial biparamétrico e de Page nas diferentes condições de processo, de modo 

a verificar a que melhor descreve o processo, em particular os menores desvios entre os 

valores preditos e os experimentais. Os critérios estatísticos utilizados R2, RMSE e MA%E 

para os três modelos são apresentados na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9  Avaliação dos modelos de secagem de cefalotórax de camarão em camada 

delgada. 

R2 RMSE MA(%)E Ensaio 

Simples Biparam. Page Simples Biparam. Page Simples Biparam. Page 

01 0,9981 0,9986 0,9989 0,064 0,025 0,097 28,218 2,487 24,306 

02 0,9970 0,9995 0,9996 0,050 0,036 0,579 22,865 1,594 10,818 

03 0,9680 0,9894 0,9996 0,063 0,095 0,174 16,443 6,990 43,9091

04 0,9968 0,9975 0,9999 0,159 0,037 0,034 26,823 3,599 5,991 

05 0,9981 0,9996 0,9997 0,060 0,009 0,059 43,655 1,848 18,868 

06 0,9940 0,9966 0,9910 0,064 0,028 0,058 24,319 4,458 18,699 

07 0,9899 0,9912 0,9910 0,107 0,087 0,017 31,163 9,499 13,854 

08 0,9858 0,9971 0,9970 0,037 0,015 0,081 10,310 4,337 4,936 

09 0,9962 0,9982 0,9973 0,129 0,022 0,024 56,320 4,254 6,606 

Simples – Modelo exponencial simples. 

Biparam – Modelo exponencial biparamétrico. 

Page – Modelo de Page. 

 

Na Tabela 5.9 se observa que R2 foi maior que 0,99 para os modelos exponencial 

biparamétrico e de Page. Nota-se que o exponencial simples e o modelo de Page apresenta 

também maiores valores de MA%E que modelo exponencial biparamétrico, em todos os casos 

estudados, o que nos permite concluir que o modelo de Page e o exponencial simples 

apresentam menor ajuste para as curvas de secagem do cefalotórax de camarão. Para ilustrar 

melhor a representatividade dos três modelos, nas Figuras 5.13 e 5.14 são mostradas as curvas 

de umidade em função do tempo, experimental e preditas para algumas das condições 

utilizadas. 
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Figura 5.13  A comparação das curvas dos três modelos e dos dados experimentais para o 

cefalotórax do camarão (ensaio 02) 
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Figura 5.14  A comparação das curvas dos três modelos e dos dados experimentais para o 

cefalotórax do camarão (ensaio 04) 

 

Mediante análises das curvas se confirma que o modelo exponencial simples não 

descreve corretamente o processo, superestimando os valores de umidade, principalmente, nas 

etapas iniciais de secagem e por tanto não é adequado para representar a cinética. Verifica-se 

também que os modelos biparamétricos e de Page apresentaram um bom ajuste. 
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A análise dos resultados obtidos para o coeficiente de difusão efetivo foi realizada 

utilizando-se o programa “Statistica” versão 7.0 de acordo com o planejamento fatorial 

completo 32, cuja matriz estatística é mostrada na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10  Planejamento fatorial completo 32 - matriz das variáveis independentes e 

variáveis de resposta para os ensaios de secagem 

Ensaio Temperatura (ºC) Velocidade (m/s) Def x 10-09(m2/s) 

01 50 0,24 1,89 

02 50 0,33 2,02 

03 50 0,43 1,80 

04 60 0,24 2,31 

05 60 0,33 2,84 

06 60 0,43 2,94 

07 70 0,24 3,80 

08 70 0,33 3,31 

09 70 0,43 4,15 

 

 

A Figura 5.15 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes, tendo como resposta à difusividade efetiva para um modelo de 2a ordem, 

considerando as interações entre as variáveis com um limite de confiança de 95%. O termo 

que apresenta P maior que 0,05 correspondem às variáveis independentes cujos os efeitos 

principais ou de interação, apresentam significância estatística. Conforme mostra a Figura 

5.15, apenas a variável independente, temperatura, apresentou efeito estatisticamente 

significativo sobre a variável resposta, difusividade efetiva. O efeito da temperatura é 

positivo, o aumento da temperatura significa um maior coeficiente de difusividade efetiva. 

Este resultado já era esperado e foi uma das condições necessárias para que o procedimento 

de cálculo do mesmo pudesse ser utilizado. O fato de a velocidade não apresentar efeito 

significativo é um forte indício de que o controle é difusional interno.  

 



Resultados e discussões 

 
Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 79

Efeitos estimados (Valor absoluto)

-,349

-,502

,593

,980

6,110

p=,05

Velocidade(Q)

Temperatura(Q)

Temp(L) por Vel(L)

Velocidade(L)

Temperatura(L)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

 
Figura 5.15  Gráfico de Pareto - análise dos efeitos do coeficiente de difusão efetivo. 

 

Para a variável resposta estudada os termos não significativos podem ser 

eliminados do modelo estatístico. De acordo com o gráfico de Pareto, mostrado na Figura 

5.15, a velocidade do ar pode ser eliminada do modelo. A Equação (5.3) corresponde ao 

modelo estatístico codificado para a difusividade efetiva em função da variável independente: 

 

*)(925,0635,2 TDef +=                                              (5.3) 

 

A variável codificada T* é definida na Equação (5.4): 

 

10
60* −

=
TT                                                                (5.4) 

 

Para avaliar o modelo foi realizada a análise de variância para o modelo da 

Equação (5.3), cujo resultado resumido encontra-se na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11  Resultados da análise de regressão para a difusividade efetiva. 

   Teste F (Regressão) 

Variável 
resposta 

Coeficiente 
de 

Correlação 

Qualidade 
do Ajuste 

(%) 

Fcalc 
(MQR/MQr)

Ftab 
(95%) 

Fcalc/ 
Ftab 

Def 0,9286 80,96 18,79 9,55 1,968 
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De acordo com a Tabela 5.11, o coeficiente de correlação entre as respostas 

observadas e os valores preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, ajustado aos 

dados de difusividade efetiva é de 0,9286. A variação em torno da média é explicada pela 

regressão em 80,96%. Com relação ao teste F que verifica se o modelo explica uma 

quantidade significativa da variação nos dados obtidos pela simulação, observa-se que o valor 

de F calculado é 1,968 vezes maior que o valor tabelado, a um nível de confiança de 95%, 

mostrando que a equação ajustada é significativa e porém não útil para fins preditivos. A 

Figura 5.16 apresenta os pontos experimentais observados da difusividade efetiva em boa 

concordância com os valores previstos pelo modelo. 
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Figura 5.16  Valores observados versus valores preditos para a difusividade efetiva. 

 

A Figura 5.17 mostra-se em concordância com a Figura 5.16 através da 

distribuição aleatória dos resíduos em torno do zero na ordenada. Esta é uma indicação de que 

a variável difusividade efetiva não pode ser prevista pelo modelo obtido, Equação (5.3). 
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Figura 5.17  Distribuição dos resíduos para a difusividade efetiva. 

 

 

A Figura 5.18 mostra a superfície resposta para a difusividade efetiva em função 

da temperatura e velocidade do ar. 
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Figura 5.18  Superfície de resposta da difusividade efetiva em função da temperatura e 

velocidade do ar. 
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A discussão sobre o comportamento da difusividade efetiva frente a variações na 

temperatura e velocidade do ar de secagem é importante. A influência da velocidade do ar já 

foi considerada para o cálculo do coeficiente de difusão como não significativo para a 

secagem, visto que, foi definido como mecanismo de controle a difusão do líquido. Isto indica 

que a umidade movimenta-se para a superfície por difusão molecular, a difusão do líquido é 

resultado dos gradientes de concentração entre o interior do poro onde a concentração é mais 

alta e a superfície onde é mais baixa, desta forma a resistência externa é considerada 

desprezível, sendo a velocidade do ar um parâmetro pouco significativo. Tudo isto, torna a 

temperatura o parâmetro definidor do desempenho da secagem. O resultado do tratamento 

estatístico acrescenta ainda, que esta relação, entre o coeficiente de difusão efetivo e a 

temperatura, é estatisticamente significativa, no termo do modelo que relaciona as variáveis 

de forma linear. 

As constantes de secagem K e N, do modelo de Page, foram dispostas na Tabela 

5.12, onde a relação estabelecida entre estas e os parâmetros de secagem não são bem 

definidas, visto que as mesmas apresentam uma dependência entre si. 

 

Tabela 5.12  Parâmetros do modelo de Page. 

T(ºC) v  (m/s) K x 104 (1/s) N
0,24 2,11 0,9211
0,33 2,48 0,9242
0,43 4,88 0,8786
0,24 3,09 0,9140
0,33 3,59 0,9095
0,43 4,98 0,8640
0,24 2,85 1,0126
0,33 6,54 0,8463
0,43 5,86 0,9000

70

50

60

 
 

No entanto, em termos de tendências gerais, pode-se observar que “N” é próximo de 1 

aproximando-se do modelo exponencial simples. A constante da equação de Page, “K”, em 

geral, aumenta com a velocidade, conforme Figura 5.19. A pequena tendência da constante, 

K, de aumentar com a temperatura não é estatisticamente significativa, conforme mostra a 

análise do gráfico de Pareto da Figura 5.20. 
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Figura 5.19  Superfície de resposta da constante de Page, K, em função da temperatura e 

velocidade do ar. 
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Figura 5.20  Gráfico de Pareto – análise dos efeitos da constante da equação de Page, K. 
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5.4 Secagem em Leito de Jorro 
 

Inicialmente os parâmetros relacionados para a secagem da pasta do cefalotórax 

do camarão no leito de jorro são apresentados. Os resultados obtidos se relacionaram com a 

eficiência de produção do pó, retenção de sólidos no leito, perdas e umidade do produto final 

e são mostrados na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13  Eficiência, retenção, perdas, umidade media em base úmida para todos os testes. 

 Eficiência final 
acumulada (%) 

Retenção 
(%) 

Perdas 
(%) 

Umidade media do 
pó em base úmida 

(%) 

Ensaio 01 34,05 47,30 18,65 6,83 

Ensaio 02 58,76 31,33 9,91 6,94 

Ensaio 03 40,28 - - 7,47 
 

 
Avaliando os resultados mostrados na Tabela 5.13, como conseqüência das 

condições de operação apresentadas na Tabela 4.1 verificou-se que os testes de secagem 

apresentaram uma baixa eficiência na produção do pó e a eficiência foi reduzida quando o 

fluxo de ar foi reduzido. A alta vazão de ar melhora as condições fluidodinâmicas do leito 

favorecendo a secagem das partículas. A eficiência no Ensaio 01 foi influenciada pela maior 

quantidade de pasta alimentada que provavelmente favoreceu as perdas por elutriação e pela 

elevada temperatura que aumentou a retenção de sólido no leito. O cefalotórax é um material 

heterogêneo, composto de músculo e exoesqueleto que o envolve, o mesmo apresenta baixa 

densidade, inferior ao músculo, e a maior parte do mesmo foi perdido por elutriação. A 

temperatura de 80º C provavelmente aumenta a capacidade de aderência entre as partículas e 

o inerte, desta forma aumenta a retenção de sólidos de 31,33% para 47,30%, o que representa 

uma taxa de retenção de 50,97%, maior do que a obtida para a temperatura de 70º C. A 

influência de algumas das variáveis operacionais sobre a umidade do pó que contém muitas 

partículas finas e coloração intensa não foi observada. 

Os dados relacionados à eficiência de produção do pó sobre os três ensaios de 

secagem são ilustrados na Figura 5.21. Baseado neste resultado foi observado que a eficiência 

de produção do pó foi favoravelmente influenciada pela vazão do ar. No ensaio 02, realizado 

a uma vazão de ar mais alta, a eficiência foi a maior e mantida a um nível praticamente 

uniforme de 60%. 
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Os Ensaios 01 e 03 mostram uma tendência a mais alta eficiência no início do 

processo com redução em momento posterior, no decorrer das alimentações. Comparando o 

Ensaio 01 e 03, o efeito desfavorável da temperatura do ar sobre a eficiência de produção do 

pó foi observado. 
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Figura 5.21  Eficiência de produção do pó do cefalotórax de camarão durante a secagem em 

leito de jorro. 

 

A cinética de produção de pó para os Ensaios 01 e 02 está mostrada na Figura 

5.22. Pode ser observado que a produção de pó apresenta comportamento semelhante para 

ambos os ensaios. É evidente um pico de produção do pó no início de cada alimentação 

seguida por um decréscimo da taxa de produção que praticamente se mantém constante até o 

final da batelada. 
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Figura 5.22. Produção de pó durante a secagem em leito de jorro. Ensaios 01 e 02. 
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Este resultado sugere que a velocidade inicial de secagem seja mais alta, 

indicando que o processo com alimentação contínua ou em intervalos muito pequenos seria 

ideal para a secagem da pasta do cefalotórax do camarão. 

As curvas de umidade do ar na saída do secador e a velocidade de evaporação 

obtida por medidas psicométricas e calculada, conforme metodologia descrita no Capítulo 4, 

são mostradas nas Figuras 5.23 e 5.24. O comportamento das curvas ilustradas em ambas as 

figuras confirma a hipótese discutida previamente, que grande parte da secagem ocorre 

durante os primeiros minutos, imediatamente após a alimentação da pasta. 
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Figura 5.23  Curvas da umidade absoluta para o ar na saída do secador relacionada ao tempo – 

Ensaio 01 e 02. 
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Figura 5.24 Curva da velocidade de evaporação em relação ao tempo – Ensaio 02 

 

A fluidez do leito de partículas está relacionada ao ângulo de repouso. Leito de 

partículas com baixo ângulo de repouso apresenta altura da fonte com valores maiores. Na 

secagem de pastas em leito de jorro com partículas inerte, a alta fluidez pode ser prejudicial 

para a liberação da película aderida do material e, conseqüentemente, a produção de pó. Por 

outro lado, leitos com baixa fluidez e elevado ângulo de repouso pode ser prejudicial para o 

movimento do leito e a circulação de partículas, então formando regiões estagnadas ou zonas 

com implicação para o comportamento fluidodinâmico do leito, problemas de instabilidade e 

reduzindo a concentração de partículas na fonte (Medeiros, 2001). A medida do ângulo de 

repouso do leito de partículas inertes com e sem a adição da pasta de cefalotórax de camarão e 

com a película de material seco aderido são mostrados na Tabela 5.14. Pode-se observar um 

aumento no ângulo de repouso com a adição da pasta. Embora, verificando a relação do leito 

com a película seca aderida, a medida do ângulo de repouso está próximo ao valor do inerte 

limpo e seco o que caracteriza uma recuperação das propriedades fluidodinâmicas à medida 

que a secagem prossegue. 

 

Tabela 5.14  O ângulo de repouso do leito de inerte. 

Condições do material Ângulo de repouso

Inerte limpo e seco 26,2º 

Inerte impregnado com material úmido 46,7º 

Inerte impregnado com material seco 27,6º 
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A mudança no comportamento fluidodinâmico do leito devido à presença da pasta 

foi observada e mostrou um comportamento semelhante em todos os ensaios. A medida 

obtida no ensaio 02 foi mostrada na Figura 5.25. A presença da pasta promove mudanças na 

altura da fonte (hf) e do anel (ha), na velocidade do ar de entrada do leito de jorro (v) e na 

queda de pressão do leito (∆P). A medida das variáveis foi parametrizada em relação à 

medida inicial obtida no leito durante a adição da pasta (hfo, hao, vo, ∆Po). O decréscimo na 

queda de pressão no leito de jorro como conseqüência da instabilidade generalizada pela 

presença da pasta, a expansão na região do anel, decréscimo na altura da fonte são resultados 

compatíveis com aqueles observados por Medeiros (2001) na secagem da polpa de fruta em 

leito de jorro com partículas inerte. 
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Figura 5.25  Variáveis fluidodinâmicas do leito de jorro – Ensaio 02. 

 

A medida da temperatura do ar na entrada (T1) e na saída (T2) do secador durante 

o Ensaio 01 e 02 são mostradas na Figura 5.26. Pode-se o efeito da adição da pasta pela rápida 

queda de temperatura no momento da alimentação. Não foi constatada variação da umidade 

do pó quando variou-se a temperatura, a mesma foi de 6,8% em base úmida. Amostras 

coletadas ao longo do ensaio também mostraram umidade uniforme, independentemente do 

número de bateladas processadas. 
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Figura 5.26  Medidas de temperatura durante a secagem em leito de jorro – ensaio 01 e 02. 

 

Com o objetivo de verificar se o material processado causaria algum desgaste na 

partícula de inerte, o diâmetro da mesma foi medida, antes e após o ensaio de secagem. O 

resultado mostrou que não houve desgaste na partícula de polietileno de alta densidade e 

conseqüentemente que o mesmo é apropriado para ser utilizado com a pasta do cefalotórax do 

camarão, conforme mostrado na Tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15  Diâmetro do inerte antes e após o ensaio. 

 Antes do ensaio Depois do ensaio 

Diâmetro do inerte (cm) 0,11394 0,11380 

 

 

5.5 Secagem em secador rotatório 
 

Os ensaios de secagem objetivaram a otimização da operação em secador rotatório 

projetado para a secagem do cefalotórax do camarão. Para isso, foram estudados os 

parâmetros que se supunham ter influência direta na eficiência do processo de secagem. 
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5.5.1 Análise granulométrica do pó 

 

A análise granulométrica do pó, realizada conforme procedimento descrito no 

Capítulo 04, mostrou uma larga faixa de distribuição granulométrica do pó obtido no secador 

rotatório. Esta distribuição está associada ao tipo de equipamento utilizado para a trituração 

do cefalotórax, triturador tipo faca, e das características intrínsecas do material. O cefalotórax 

é formado por uma parte muscular interna a uma capa protetora, o exoesqueleto, que é 

formado basicamente de quitina. A casca quebradiça é facilmente visualizada no pó obtido, 

conforme mostra a Figura 5.27, e representa a parte mais grossa do pó produzido. Para o 

processamento industrial, caso desejado, o exoesqueleto pode ser separado utilizando uma 

prensa para obtenção da pasta. Na Figura 5.27 uma amostra do pó seco (amostra A) foi 

peneirada em peneira com abertura intermediária onde se dividiu os finos (amostra B) e os 

grossos (amostra C), de forma a visualizar que o material mais grosso é composto 

basicamente de um material escamoso, o exoesqueleto. 

 

 
 

Figura 5.27  Pó de cefalotórax de camarão processado em secador rotatório. 

 

A Tabela 5.16 mostra, de forma detalhada, a distribuição granulométrica do 

material que varia basicamente no intervalo de 2,38 a 0 mm, sendo que a grande maioria do 

pó apresenta distribuição granulométrica no intervalo de 1,18 a 0,297 mm. 

A 

B 

C
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Tabela 5.16  Distribuição granulométrica do pó processado no secador rotatório. 

Abertura da 
peneira (mm) Amosta 01 Amosta 02 Amosta 03 Média

Percentual 
retido (%)

Desvio 
padrão

2,380 0,146 0,149 0,143 0,146 0,292 0,003

1,180 4,877 4,874 4,883 4,878 9,741 0,005

0,600 15,873 15,384 16,447 15,901 31,753 0,532

0,297 11,737 11,893 11,654 11,761 23,486 0,122

0,210 5,416 5,586 5,321 5,441 10,865 0,134

0,149 5,951 5,901 5,921 5,924 11,830 0,025

Finos 6,001 6,156 5,921 6,026 12,033 0,119

 Massa retida (g)

 
 

5.5.2 Comportamento da umidade do pó 

 

A umidade do pó obtido é uma variável de significativa importância, pois é um 

dos parâmetros que definem o tempo de vida de prateleira do produto. É importante observar 

que o produto deve ser, homogêneo, e caso não o seja, o que prevalecerá no aspecto de 

qualidade será a umidade maior. Foram selecionados dois ensaios dentre os constantes no 

planejamento experimental da Tabela 4.5 para mostrar o comportamento da umidade do 

produto no decorrer de todo o ensaio. Na Figura 5.28 são mostradas as curvas da umidade em 

base seca em função do tempo de processamento para o Ensaio 08 e no Ponto Central. 
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Figura 5.28  Comportamento da umidade do pó coletado no ciclone, em base seca, como 

função do tempo. 
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As curvas apresentam dois patamares: um no período de alimentação do sistema e 

outro na ausência de alimentação da pasta. Para o Ensaio 08 a alimentação foi realizada até os 

56 min de processamento e no Ponto Central a alimentação foi realizada até os 70 min. 

Observa-se, em ambos os casos, coincidentemente, que a umidade em base seca variou no 

período de alimentação em torno de 8,5% e no período de ausência de alimentação em torno 

de 6,5%. Desta forma, é constatado que o pó não apresenta umidade constante durante todo o 

processo, então, para efeitos de ampliação de escala deve-se trabalhar com a umidade no 

período de alimentação.  

No entanto, neste trabalho, para a determinação da umidade do ensaio a massa 

total produzida no mesmo foi homogeneizada, de forma a se obter uma parte representativa do 

pó descarregado durante todo o ensaio. Desta mistura, foram coletadas três alíquotas e a 

umidade foi determinada conforme descrito no Capítulo 4. Utilizando este procedimento, 

considerou-se apenas para efeito de cálculo, neste trabalho, a umidade constante durante todo 

o processo. 

 

 

5.5.3 Curvas de secagem 

 

Usando os dados de umidade relativa e temperatura de bulbo seco do ar obtidos na 

saída do secador durante os ensaios de secagem, obteve-se, a umidade absoluta, utilizando a 

carta psicométrica. De acordo com a metodologia apresentada no Capítulo 04 foram 

selecionados os Ensaios 01, 08 e no Ponto Central da Tabela 4.5, para construção das curvas 

de secagem indicadas na Figura 5.29. Estas curvas ilustram o comportamento da secagem 

decorrente da variação dos parâmetros controlados. 
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Figura 5.29  Umidade absoluta do ar (kg de vapor de água/kg de ar seco) em função do tempo 

para os Ensaios 01, 08 e no Ponto Central. 

 

Antes de realizar qualquer análise para os resultados da Figura 5.29, é importante 

destacar as condições de umidade absoluta do ar ambiente para os Ensaios 01, 08 e no Ponto 
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Central que apresentam valores médios de 0,0175; 0,0175 e 0,0150 kg de vapor de água/kg de 

ar seco, respectivamente. Conforme pode ser observado na Figura 5.29, a quantidade de vapor 

de água no ar é maior para o Ensaio 01, onde as condições de temperatura e velocidade do ar 

são mais amenas, o que proporciona condições de umidade menos favoráveis para a secagem 

do material. Apesar das condições desfavoráveis para a secagem, este fenômeno é indicativo 

de um melhor aproveitamento do ar, fato que poderá ser observado pelo cálculo da eficiência 

térmica mostrado na Tabela 5.18.  

Para condições de temperatura e velocidade do ar mais elevada, a umidade 

absoluta do ar de secagem na saída é menor, indicando um menor aproveitamento do ar 

utilizado na secagem. O ensaio no Ponto Central apresentou umidade absoluta na saída do 

secador inferior aos demais casos, o que pode ser explicado pela menor umidade absoluta do 

ar ambiente, neste ensaio, se comparado a condição do ar ambiente nos demais ensaios. Tal 

como as vazões de ar, as vazões de alimentação e as temperaturas são diferentes, apenas pode-

se ter um indicativo da maior ou menor umidade nos dois casos, visto que quanto maior a 

umidade absoluta maior a umidificação do ar. 

A Figura 5.30 mostra a taxa de evaporação em função do tempo de secagem e 

desta forma pode-se analisar o comportamento da secagem frente a parâmetros como 

temperatura, vazão de alimentação e velocidade do ar de secagem. Para baixa temperatura, 

baixa vazão de alimentação e baixa velocidade do ar (Ensaio 01) é evidente que a taxa de 

evaporação é muito baixa, uma vez que o ar permanece mais tempo dentro do secador 

diminuindo o gradiente de umidade entre o ar e o material e conseqüentemente reduzindo a 

transferência de massa de água do material para o ar. Da mesma forma, a temperatura e a 

vazão de alimentação, nestas condições, são pouco favoráveis a secagem. 
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Figura 5.30  Taxas de evaporação em função do tempo para os Ensaios 01,08 e do Ponto 

Central. 
 

Visto que, a alimentação foi realizada a cada dois minutos, a taxa de evaporação 

pode ser avaliada pela altura dos picos provocada pela alimentação em todas as condições de 

secagem. Nota-se que no Ensaio 01, a taxa de evaporação varia, no período de alimentação, 
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no intervalo de 0,002 a 0,010 kg/min enquanto para os demais ensaios esta variação ocorre no 

intervalo de 0,004 a 0,018 kg/min. Isto explica a influência positiva da temperatura e vazão de 

alimentação na taxa de evaporação. 

Os picos da Figura 5.30 são devido à alta taxa de evaporação. Quando o material é 

alimentado a evaporação ocorre quase que instantaneamente. Isto pode ser melhor observado 

analisando um caso em particular, as taxas de evaporação nas condições do ponto central, 

Figura 5.31. 
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Figura 5.31  Taxas de evaporação em função do tempo para as condições no ponto central 
(Tabela 4.5). 

 

 

Observam-se baixas taxas de evaporação nos primeiros 5 min provavelmente 

devido ao retardo de medida do instrumento de 20 a 30 segundos e ao tempo necessário para 

que o fluxo difusivo das partículas de vapor de água seja equivalente ao fluxo absoluto das 

partículas dentro do secador. Desta forma o sistema atinge o regime estacionário, a partir 

deste momento, à medida que o sistema é perturbado pela adição de massa, a quantidade de 

umidade que entra é igual a quantidade de umidade que deixa o secador. 

A umidade relativa do ar e a temperatura de bulbo seco foram medidas a cada 30 

segundos por um período de 3 minutos, de forma a poder avaliar a resposta da secagem frente 
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ao fluxo alimentado de matéria-prima. Foi observada uma variação constante das condições 

de umidade e temperatura do ar durante todo o período de alimentação que para o ensaio do 

ponto central prorrogou-se por um período de 69 min. Após o período de alimentação a taxa 

de evaporação passa a variar em torno do zero indicando que neste momento não ocorria mais 

secagem, apenas desagregação do material aderido às partículas e à parede do túnel de 

secagem, bem como a expulsão do material seco e solto dentro do túnel de secagem. 

Para confirmar a correta utilização do método de cálculo usado no tratamento dos 

dados experimentais, a quantificação da taxa de evaporação foi realizada pela soma da massa 

de água evaporada considerando que a taxa de evaporação foi constante durante o período de 

alimentação e somente ocorre secagem neste período. Foi calculada uma taxa de evaporação 

média e multiplicada pelo período em que ocorreu alimentação para encontrar a massa de 

água evaporada no ensaio. Este resultado foi comparado com o balanço global realizado no 

secador utilizando a massa total alimentada e as umidades em base úmida do material na 

entrada e na saída do secador, conforme  mostra a Equação 5.6. 

 

( ))()( 21 buXbuXMM aEV −=                                     (5.6) 

 

A Tabela 5.17 mostra que o valor calculado a partir do balanço material é bem 

próximo do valor calculado pela média da taxa de evaporação. 

 

Tabela 5.17  Demonstrativo da massa evaporada 

A partir da taxa de 
evaporação

Pelo Balanço 
global

1 300,00 293,00 4,95
8 298,00 285,60 8,77

Ponto 
central 290,00 287,56 1,73

Água evaporada (g)

Desvio 
padrãoEnsaio

 
 

Estes resultados mostram que o sistema rotatório com esferas de tecnil em seu 

interior foi eficiente. O objetivo de aumentar a superfície de contado entre a pasta e o ar foi 

atingido, visto que as taxas de evaporação foram superiores às do leito de jorro, onde foi 

possível visualizar o nível de recobrimento das partículas. No jorro foram observados picos de 

2,0x10-2kg/min, a partir da segunda alimentação quando foi alimentado com 60 g de pasta 

(Ensaio 02). 
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5.5.4 Análise dos efeitos dos parâmetros de controle sobre a secagem em secador 

rotatório 

 

Os ensaios de secagem foram conduzidos de acordo com a metodologia descrita 

no Capítulo 4. Obteve-se uma grande quantidade de informações nestes experimentos, 

entretanto, neste item, a ênfase principal foi dada aos resultados referentes à produção de pó, 

vazão de descarga do material e eficiência do processo, visando mostrar a resposta do 

equipamento aos diversos parâmetros de controle. A avaliação da secagem foi realizada 

utilizando a matriz experimental da Tabela 4.5, mostrada no Capítulo 04, considerando um 

planejamento 24 com três pontos centrais, tendo como variáveis independentes: velocidade 

superficial média, temperatura do ar, vazão de alimentação e concentração de encapsulante. 

As curvas de massa descarregada em função do tempo, correspondentes às 

Figuras 5.32 e 5.33, mostraram dois formatos característicos. Uma com dois níveis de 

inclinação, característica dos ensaios com condições de operação adequadas aos níveis de 

alimentação e outra com três níveis de inclinação, característica de condições de operação 

subestimadas para a quantidade de massa alimentada. Desta forma, destacam-se os Ensaios 

02, 03, 04 e 08, com dois níveis de inclinação bem definidos. Para estas condições, é possível 

trabalhar de forma contínua com aproximadamente 50% de eficiência. 
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Figura 5.32  Curvas da massa acumulada em função do tempo para os ensaios: 01, 02, 03, 04 

(vazão de alimentação 5 g/min). 
 

Na Figura 5.32, uma vazão de alimentação menor (5 g/min) exige condições mais 

amenas de secagem para que o processo transcorra sem grande acúmulo de material dentro da 

câmara de secagem. Quando a alimentação foi aumentada para 8 g/min, Figura 5.33, para a 

maioria das condições de secagem a umidade relativa do ar aumenta bastante dentro do 

secador, estabelecendo um gradiente de concentração da umidade entre o ar e o material cada 

vez menor, impedindo que o material atinja condições de umidade necessárias para o seu 

arraste pelo ar. Este fenômeno é observado nos Ensaios 05, 06 e 07, nos quais a combinação 

das condições de temperatura e velocidade do ar não esteve no limite máximo estudado. 
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Figura 5.33  Curvas da massa acumulada em função do tempo para os ensaios: 05, 06, 07, 08 

(vazão de alimentação 8 g/min). 

 

Como para o processamento em larga escala é de grande importância a operação 

de forma contínua, avaliando as Figuras 5.32 e 5.33, pode-se afirmar que as condições de 

operação nos Ensaios 02, 03, 04 e 08 são consideradas ideais para o processamento do 

cefalotórax do camarão, em pasta, no secador projetado. 

Os ensaios realizados com a concentração de 10% de albumina (Ensaios 09 a 16) 

apresentaram comportamento semelhante aos ensaios sem albumina (Ensaios 01 a 08), 

conforme pode ser visualizado no Apêndice III (Figura A1). Naturalmente, como o teor de 

sólidos foi maior na pasta com albumina, devido ao procedimento utilizado (Capítulo 04) 

então as curvas da massa descarregada, em função do tempo, apresentaram-se mais íngremes 

e obteve-se uma maior quantidade de massa descarregada em tempo semelhante aos ensaios 

sem albumina. 
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A reprodutibilidade dos resultados é mostrada na Figura 5.34, através das curvas 

da massa descarregada em função do tempo para os ensaios no Ponto Central. A curvas 

indicam uma boa reprodutibilidade considerando que os ensaios foram realizados em dias 

diferentes e que parâmetros como umidade relativa e temperatura ambiente não é possível de 

controlar. É importante considerar que, apesar de todos os cuidados no momento da 

alimentação, com o sistema utilizado obteve-se um desvio padrão de ±10,14 para a massa de 

pasta alimentada de 452,76 g. Todos estes aspectos, provavelmente, foram responsáveis pelo 

desvio entre as curvas da Figura 5.34. 
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Figura 5.34  Curvas da massa acumulada em função do tempo para os ensaios no ponto 

central. 

 

A velocidade de descarga foi obtida por derivação das curvas da massa 

descarregada em função do tempo (Figuras 5.32 e 5.33) e são mostradas nas Figuras 5.35 e 

5.36, apresentando características peculiares para os casos em que não ocorre grande acúmulo 

de material dentro da câmara de secagem. Para as condições de processamento ideais (Ensaios 

02, 03, 04 e 08) a velocidade de descarga maior se dá durante o período de alimentação do 

sistema sendo reduzida, significativamente, logo após a alimentação.  

Nos demais ensaios, a condição de umidade elevada dentro do secador impõe 

velocidade de descarga muito baixa durante a alimentação, tendo recuperação nos minutos 

subseqüentes, conforme mostra a Figura 5.35 (Ensaio 01) e a Figura 5.36 (Ensaios 05, 06 e 

Ensaios 17/18/19 
V = 3,06 m/s 
T = 60º C 
Q = 6,5 g/min 
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07). Estas curvas são caracterizadas por evidenciar três patamares de velocidades, 

diferentemente dos Ensaios 02, 03, 04 e 08, nas quais são evidenciados dois patamares. 
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Figura 5.35 Comportamento da velocidade de descarga em função do tempo para os Ensaios 

01, 02, 03 e 04 (Q = 5 g/min). 
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Figura 5.36 Comportamento da velocidade de descarga em função do tempo para os Ensaios 

05, 06, 07 e 08 (Q = 8 g/min). 

 

 

A eficiência acumulada de produção do pó foi calculada pela Equação 5.7: 

 

)1(
100)1(

(%)
aa

pp

XM
XM
−

−
=η                                        (5.7) 

onde, 

η(%) = eficiência acumulada de produção de pó (%) 

Mp = massa de pó recolhida no ciclone (g) 

Ma = massa de pasta alimentada (g) 

Xp = umidade do pó recolhido no ciclone (g) 

Xa = umidade da pasta alimentada (g) 
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No cálculo de eficiência acumulada da produção do pó (η), tanto na massa de pó 

recolhida, quanto a massa de pasta alimentada, foi utilizada a mesma base de tempo. O tempo 

de alimentação foi de 91 minutos de secagem para a vazão de alimentação de 5 g/min e de 56 

min para a vazão de alimentação de 8 g/min. Como foi verificado no Item 5.4.2, a umidade 

não é constante durante todo o tempo de descarga, mas em todos os ensaios a massa 

descarregada foi homogeneizada, e desta, foram retiradas amostras representativas e 

calculadas as umidades. assim, para efeito de cálculo, pode-se considerar que a umidade do pó 

produzido Xp se manteve constante durante todo o ensaio. 

Na Figura 5.37 se pode observar o desenvolvimento da eficiência ao longo do 

tempo para os oito primeiros ensaios. Apesar das diferentes condições operacionais utilizadas 

observa-se que as curvas de evolução temporal da eficiência apresentam uma tendência 

semelhante em todos os ensaios. Claramente, identifica-se duas regiões, com uma transição na 

forma de inflexão da curva. Esta transição ocorre instantes depois da interrupção da 

alimentação: aproximadamente aos 91 min para os Ensaios 01 a 04, nos quais a vazão de 

alimentação é menor e aos 56 min nos Ensaios 05 a 08, com maior vazão de alimentação. 
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Figura 5.37  Curvas da eficiência acumulada em função do tempo para os Ensaios: 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08. 
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Observando a Figura 5.37, é possível analisar os efeitos das variáveis de controle 

sobre a eficiência do processo. Comparando os Ensaios: 01 e 05, 02 e 06, 03 e 07, 04 e 08, foi 

constatada a influência negativa da vazão de alimentação sobre a eficiência do processo. Isto 

ocorre porque a umidade mais elevada provocada por uma vazão de alimentação maior (8,0 

g/min) impede que o material alcance uma relação de umidade/densidade adequada para o 

arraste. O maior efeito se observa para as condições de menor velocidade e temperatura do ar 

de secagem com uma queda de aproximadamente 70% na eficiência com o aumento da carga. 

No entanto, quando as condições de temperatura e velocidade do gás de secagem são 

suficientes para evaporar rapidamente a umidade do sólido, a eficiência de produção se 

restabelece, como se observa comparando os Ensaios 04 e 08: para uma alimentação de pasta 

de 8,0 g/min, temperatura e velocidade, respectivamente, 70º C e 3,42 m/s, a eficiência e a 

umidade do produto são semelhantes às obtidas com as mesmas condições do ar e com a 

vazão de alimentação menor (5 g/min). Estes resultados indicam a importância de otimização 

das condições de operação para evitar desperdício de energia. 

Observa-se também que a velocidade e a temperatura do ar influenciam 

significativamente o desempenho da secagem da pasta de camarão. Comparando os resultados 

dos Ensaios 01 e 02, 03 e 04, 05 e 06, 07 e 08, na Figura 5.37, se observa que em todos os 

casos o aumento da velocidade provoca um aumento na eficiência ao final da alimentação. 

Entretanto, como foi destacado, apesar do aumento da eficiência de produção do pó, o 

aumento da velocidade do ar tem como inconveniente um produto mais úmido. Por outro 

lado, o aumento da temperatura tem conseqüências favoráveis similares sobre a eficiência mas 

com a vantagem de não alterar de forma significativa a umidade do pó de camarão produzido. 

É interessante notar que, de maneira análoga ao discutido sobre o efeito da vazão de 

alimentação do material e a otimização das condições de operação, a velocidade do ar exerce 

uma influência significativa sobre a eficiência acumulada até o final da alimentação. 

Efetivamente, para um aumento de somente 26,7% na velocidade do ar se obteve 

aproximadamente 180% (Ensaios 01 e 02), 100% (Ensaios 05 e 06) e 80% (Ensaios 07 e 08) 

de aumento da eficiência ao final da alimentação. No entanto, comparando-se os resultados 

dos ensaios 03 e 04, observa-se que para essa carga de alimentação e trabalhando a 70º C, o 

aumento da velocidade do ar não contribuiu para melhorar significativamente a eficiência da 

secagem durante a etapa de alimentação e ainda prejudicou a umidade do produto, 

representando desperdício de energia. Este resultado indica que para este caso, uma 

velocidade do ar de 2,7 m/s foi suficiente para a secagem, representando a melhor condição 

operacional observada. 
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O resultado da eficiência de produção do pó demonstra que, em condições 

otimizadas, é possível operar o secador piloto com alimentação contínua alcançando 

eficiências de produção de aproximadamente 65%. Em relação à eficiência total ao final do 

processo, esta não é considerada uma variável determinante para uma análise do desempenho 

do secador, porque depende do tempo de operação mais que de qualquer outro parâmetro. Isto 

se deve ao fato de ter-se estabelecido que o final do ensaio se daria quando a velocidade de 

descarga do pó, no ciclo, fosse inferior a 0,2 g/min e este critério prefixado determina a 

eficiência final do processo. 

A perda de eficiência ocorre, especialmente, por causa do arraste dos finos no 

ciclone e aderência da pasta na entrada do túnel de secagem formando uma capa de material 

junto ao ponto de alimentação, na entrada do túnel de secagem. Esta capa compacta depende 

das condições de secagem, depois de um tempo ocorre a quebra e o pó formado é arrastado e 

recolhido no ciclone. Em alguns ensaios realizados, o tempo de operação foi suficiente para 

que este fenômeno pudesse ser observado, na forma de uma pequena inflexão na curva, como 

no Ensaio 03, onde a quebra ocorre aos 150 min de processamento e no número 06 aos 160 

min de secagem (Figura 5.37). Nestes casos foi possível obter eficiências da ordem de 90%, 

sendo os 10%, restantes, prováveis perdas por arraste dos finos e pequenas imperfeições do 

secador. 

 

 

5.5.5 Análise dos ensaios de secagem utilizando o Planejamento Experimental 

 

A análise dos resultados obtidos para a eficiência térmica, eficiência de produção 

do pó, tempo de secagem e umidade do pó em base seca foi realizada utilizando métodos 

estatísticos, por meio do programa “Statistica” versão 7.0 de acordo com o planejamento 

fatorial completo 24 com 3 réplicas no ponto central. A matriz estatística das variáveis 

codificadas velocidade do ar de secagem (v*), temperatura (T*), vazão de alimentação (Q*) e 

concentração de encapsulante (Ce*) é mostrada na Tabela 5.18. A eficiência de produção do 

pó foi calculada durante a alimentação, ao final do processo de secagem, aos 50 e aos 100 

minutos de secagem. 
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Tabela 5.18  Planejamento fatorial completo 24 com três réplicas no ponto central, matriz das 

variáveis independentes codificadas e variáveis de resposta para os ensaios de secagem. 

Ensaio ν* T* Q* Ce* ηT    
(%) 

Xbu 
(%) 

ηa     
(%) 

ηf      
(%) 

η50   
(%) 

η100  
(%) 

t    
(min) 

01 - - - - 24,91 7,63 23,20 65,80 20,90 27,20 180 

02 + - - - 17,99 10,39 63,50 77,30 49,70 71,10 120 

03 - + - - 17,99 7,48 64,00 76,80 53,70 70,90 130 

04 + + - - 13,90 9,03 64,10 72,70 58,80 62,30 120 

05 - - + - 39,91 7,55 6,50 63,60 6,60 32,10 170 

06 + - + - 32,87 8,43 21,60 89,30 21,40 56,00 200 

07 - + + - 28,60 7,96 27,98 63,96 26,44 60,53 120 

08 + + + - 23,50 8,92 50,97 67,48 48,43 67,48 100 

09 - - - + 23,33 7,92 16,95 84,14 15,84 19,81 220 

10 + - - + 19,57 9,02 38,37 87,56 31,19 41,48 190 

11 - + - + 19,66 6,93 67,71 78,16 54,40 74,52 120 

12 + + - + 16,21 8,03 65,54 82,11 48,95 74,97 130 

13 - - + + 41,54 7,15 9,02 92,98 8,95 40,45 180 

14 + - + + 32,60 8,21 9,74 88,22 9,76 41,57 170 

15 - + + + 26,63 6,93 32,17 77,53 32,97 70,17 130 

16 + + + + 24,22 7,74 82,03 83,19 56,55 83,19 100 

18 0 0 0 0 35,00 8,76 48,66 79,21 43,30 73,20 130 

19 0 0 0 0 35,27 8,30 43,77 74,88 37,04 68,31 130 

19 0 0 0 0 35,99 7,67 51,48 69,17 45,50 68,14 110 

 

 

5.5.5.1 Análise estatística dos efeitos 
 

A Tabela 5.19 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes, tendo como resposta à eficiência térmica para um modelo de 1a ordem, 

considerando as interações entre as variáveis com um limite de confiança de 95%. Os termos 

em negrito nas Tabelas 5.19 a 5.24 correspondem às variáveis independentes cujos efeitos 

principais ou de interação, apresentam significância estatística. Conforme mostra a Tabela 

5.19, apenas as variáveis independentes, temperatura e vazão de alimentação apresentam 

efeitos estatisticamente significativos sobre a variável resposta, eficiência térmica. Os efeitos 

da temperatura e vazão de alimentação são negativos e positivos, respectivamente. O aumento 

da temperatura tem efeito negativo sobre a eficiência térmica enquanto o aumento da vazão de 
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alimentação provoca uma melhor eficiência térmica. Em valores absolutos a vazão de 

alimentação tem maior influência sobre a variável resposta estudada. 

 

Tabela 5.19  Estimativa dos efeitos para a eficiência térmica. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

P Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 26,82626 1,3377 0,000 23,7415 29,9110 

Velocidade (v) -5,21115 2,9154 0,112 -11,9342 1,5119 

Temperatura (T) -7,75244 2,9155 0,029 -14,4755 -1,0294 

Vazão (Q) 12,03756 2,9156 0,003 5,3145 18,7606 

% Albumina (Ce) 0,51102 0,17528 0,865 -6,2121 7,2341 

v e T 1,45121 0,49776 0,632 -5,2719 8,1723 

v e Q -0,65653 -0,22519 0,827 -7,3796 6,0665 

v e Ce 0,57404 0,19689 0,849 -6,1490 7,2971 

T e Q -3,23871 -1,11087 0,299 -9,9618 3,4844 

T e Ce 0,16889 0,05793 0,955 -6,5542 6,8920 

Q e Ce -0,48292 -0,16564 0,872 -7,2060 6,2402 

 

 

A eficiência térmica expressa a relação entre o calor necessário para a evaporação 

da umidade contida na pasta e o calor entregue pelo ar o resultado obtido já era esperado e 

está de acordo com o encontrado na literatura. Segundo Syahrul; Hamdullahpur; Dincer, 
(2002) a eficiência térmica para a secagem de milho em leito fluidizado decresce rapidamente 

com o decréscimo da umidade do material e então aumenta o tempo de secagem. Ainda 

segundo os autores, isto indica claramente que a transferência de umidade do material 

depende fortemente da temperatura e velocidade do ar, e do conteúdo de umidade do material. 

A Tabela 5.20 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes, tendo como resposta a umidade do pó em base úmida para um modelo de 1a 

ordem, considerando as interações entre as variáveis com um limite de confiança de 95%. 

Conforme mostra a Tabela 5.20, apenas as variáveis independentes, velocidade do ar de 

secagem e a concentração de albumina apresentam efeitos estatisticamente significativos 

sobre a variável resposta, umidade do pó. Além dos efeitos significativos principais das 

variáveis citadas, ainda são significativos os efeitos de interação entre a velocidade do ar de 

secagem e a vazão de alimentação. Os efeitos da velocidade e concentração de albumina são 
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positivos e negativos, respectivamente. O aumento gradual da velocidade provoca um arraste 

de partículas cada vez mais úmidas. Devido ao planejamento fatorial apresentar apenas dois 

níveis não é possível afirmar se essa é uma relação, realmente linear. A influência da 

concentração de albumina sobre a umidade do pó em base seca é relativamente menor. À 

medida que a concentração aumenta a umidade diminui, provavelmente pela presença de 

maior conteúdo de sólidos na composição da pasta em função da adição de albumina. 

 

Tabela 5.20  Estimativa dos efeitos para a umidade do pó em base úmida. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

P Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 8,1074 0,0918 0,000 7,8956 8,3191 

Velocidade (v) 1,2785 0,2001 0,002 0,8170 1,7400 

Temperatura (T) -0,4085 0,2001 0,075 -0,8700 0,0530 

Vazão (Q) -0,4430 0,2001 0,058 -0,9045 0,0185 

% Albumina (Ce) -0,6843 0,2001 0,009 -1,1457 -0,2228 

v e T -0,1697 0,2001 0,421 -0,6312 0,2917 

v e Q -0,3518 0,2001 0,116 -0,8132 0,1097 

v e Ce -0,2565 0,2001 0,236 -0,7180 0,2050 

T e Q 0,4623 0,2001 0,049 0,0008 0,9237 

T e Ce -0,2575 0,2001 0,234 -0,7190 0,2040 

Q e Ce -0,0260 0,2001 0,900 -0,4875 0,4355 

 

 

A Tabela 5.21 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes, tendo como resposta a eficiência de produção na alimentação do secador 

rotatório com recheio de inerte para um modelo de 1a ordem, considerando as interações entre 

as variáveis com um limite de confiança de 95%. Verifica-se nesta tabela que a concentração 

de albumina não apresenta influência estatisticamente significativa, assim como as interações 

entre as diversas variáveis. A temperatura é o parâmetro de controle de maior influência para 

a eficiência de alimentação e, como a velocidade, apresenta influência positiva sobre o 

processo, por outro lado, a influência significativa da vazão de alimentação mostrou que o 

aumento da mesma se traduz em uma redução da eficiência de alimentação. 
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Tabela 5.21  Estimativa dos efeitos para a eficiência de alimentação. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

Teste F Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 41,4363 3,0531 0,000 34,3959 48,4767 

Velocidade (v) 18,5400 6,6540 0,024 3,1958 33,8841 

Temperatura (T) 33,2025 6,6540 0,001 17,8583 48,5466 

Vazão (Q) -20,4200 6,6540 0,015 -35,7642 -5,0758 

% Albumina (Ce) -0,0400 6,6540 0,995 -15,3842 15,3041 

v e T -0,8450 6,6540 0,902 -16,1892 14,4991 

v e Q 3,6275 6,6540 0,601 -11,7167 18,9716 

v e Ce -1,0825 6,6540 0,875 -16,4267 14,2616 

T e Q 3,3700 6,6540 0,626 -11,9742 18,7141 

T e Ce 10,1400 6,6540 0,166 -5,2042 25,4841 

Q e Ce 6,5175 6,6540 0,356 -8,8267 21,8616 

 

 

Os efeitos para a eficiência aos 50 min são muito semelhantes aos da eficiência de 

alimentação, tendo como efeitos significativos a velocidade, a temperatura e a vazão de 

alimentação. O nível de importância das mesmas também segue o mesmo grau de 

proporcionalidade, conforme para a eficiência de alimentação, a temperatura apresenta maior 

importância, seguida pela vazão de alimentação da pasta e a velocidade do ar de secagem é a 

variável de menos influência. 

A Tabela 5.22 apresenta os efeitos principais e das interações entre as variáveis 

independentes, tendo como resposta a eficiência de produção do pó aos 100 min, para um 

modelo de 1a ordem, considerando as interações entre as variáveis, com limite de confiança de 

95%. Para a vazão de alimentação de 5 g/min a mesma foi realizada por um período de 56 

min de secagem e para a vazão de 8 g/min, realizou-se por um período de 91 min. Desta 

forma, a eficiência aos 100 min se refere a um momento da secagem no qual a alimentação já 

não é mais realizada em todos os ensaios. Nesta condição, prevaleceu a influência da 

temperatura sobre a eficiência, já a velocidade do ar e a vazão de alimentação, antes, com o 

efeito estatisticamente significativo, apresentou P maior que 0,05, portanto a exemplo do 

percentual de albumina no início do processo não apresentou significância estatística. 

 

 



Resultados e discussões 

 
Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 112

Tabela 5.22  Estimativa dos efeitos para a eficiência aos 100 min. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

Teste F Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 58,0747 2,6470 0,000 51,9707 64,1788 

Velocidade (v) 12,8013 5,7690 0,057 -0,5022 26,1047 

Temperatura (T) 29,2937 5,7690 0,001 15,9903 42,5972 

Vazão (Q) 1,1512 5,7690 0,847 -12,1522 14,4547 

% Albumina (Ce) -0,1813 5,7690 0,976 -13,4847 13,1222 

v e T -9,8463 5,7690 0,126 -23,1497 3,4572 

v e Q -1,5538 5,7690 0,794 -14,8572 11,7497 

v e Ce -3,7363 5,7690 0,535 -17,0397 9,5672 

T e Q -1,4812 5,7690 0,804 -14,7847 11,8222 

T e Ce 10,5912 5,7690 0,104 -2,7122 23,8947 

Q e Ce 4,9988 5,7690 0,411 -8,3047 18,3022 

 

 

A Tabela 5.23 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes tendo como resposta à eficiência de produção do pó ao final do processo, 

seguindo o mesmo procedimento realizado para as variáveis explicadas anteriormente. 

Como foi observado o efeito de cada parâmetro é variável nas diferentes etapas do 

processo. Ao final do processo muitas variáveis, que não aquelas estudadas, são muito mais 

importantes para a continuidade na produção de pó, como por exemplo, as perdas já ocorridas 

durante o ensaio ou a quantidade de material ainda retido dentro do secador, ainda o tempo de 

duração do ensaio ou se a película retida na parede do secador foi submetida a condições 

suficientes para sua quebra e conseqüente eliminação. Desta forma, a Tabela 5.23 mostra que 

apenas o efeito da concentração de albumina é estatisticamente significativo, isto 

provavelmente porque, neste caso, o teor de sólidos na massa alimentada é maior, visto que, a 

albumina na forma de pó foi apenas acrescentada a pasta de cefalotórax de camarão, 

reduzindo a umidade da mesma. 
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Tabela 5.23  Estimativa dos efeitos para a eficiência ao final da alimentação. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

Teste F Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 77,5837 1,4613 0,000 74,2140 80,9533 

Velocidade (v) 5,6112 3,1847 0,116 -1,7328 12,9552 

Temperatura (T) -5,8712 3,1847 0,102 -13,2153 1,4727 

Vazão (Q) 0,2113 3,1847 0,949 -7,1328 7,5552 

% Albumina (Ce) 12,1187 3,1847 0,005 4,7747 19,4627 

v e T -3,3537 3,1847 0,323 -10,6978 3,9902 

v e Q 1,9187 3,1847 0,563 -5,4253 9,2627 

v e Ce -3,5437 3,1847 0,298 -10,8878 3,8002 

T e Q -4,6137 3,1847 0,185 -11,9578 2,7302 

T e Ce -2,1063 3,1847 0,527 -9,4503 5,2377 

Q e Ce 2,2763 3,1847 0,495 -5,0678 9,6202 

 

 

A Tabela 5.24 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis 

independentes tendo como resposta o tempo total de secagem (fim da secagem: velocidade de 

produção do pó menor ou igual a 0,2 g/min), para um modelo de 1a ordem, considerando as 

interações entre as variáveis, com limite de confiança de 95%. De acordo com os dados 

mostrados na tabela apenas a temperatura interfere de forma significativa sobre o tempo de 

secagem do ensaio. Esperava-se que a velocidade do ar de secagem, por provocar um maior 

araste, e principalmente, a vazão de alimentação influenciasse significativamente no tempo de 

secagem, no entanto de acordo com os dados da Tabela 5.24 apenas a temperatura é 

estatisticamente significativa para o tempo de duração do ensaio. 
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Tabela 5.24  Estimativa dos efeitos para o tempo total de secagem. 

Variáveis 

Independentes 

/Interação 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

Teste F Limite de 

Confiança–95% 

Limite de 

Confiança+95% 

Média 144,7368 6,0009 0,000 130,8987 158,575 

Velocidade (v) -15,0000 13,0787 0,285 -45,1596 15,159 

Temperatura (T) -60,0000 13,0787 0,002 -90,1596 -29,840 

Vazão (Q) -5,0000 13,0787 0,712 -35,1596 25,159 

% Albumina (Ce) 12,5000 13,0787 0,367 -17,6596 42,659 

v e T 2,5000 13,0787 0,853 -27,6596 32,659 

v e Q 7,5000 13,0787 0,582 -22,6596 37,659 

v e Ce 0,0000 13,0787 1,000 -30,1596 30,159 

T e Q -7,5000 13,0787 0,582 37,6596 22,659 

T e Ce -10,0000 13,0787 0,466 -40,1596 20,159 

Q e Ce -15,0000 13,0787 0,285 -45,1596 15,159 

 

 

Os resultados mostraram que apenas os efeitos principais são estatisticamente 

significativos para: eficiência térmica, a eficiência de produção do pó na alimentação, aos 50 

min, aos 100 min e ao final da alimentação, assim como para o tempo de secagem. Os efeitos 

de interação só foram observados para a umidade do pó. 

 

5.5.5.2 Análise de regressão dos modelos estatísticos 
 

Para todas as variáveis respostas estudadas os termos não significativos podem ser 

eliminados do modelo estatístico. As Equações 5.8 a 5.14 correspondem aos modelos 

estatísticos codificados para as variáveis respostas ηT, ηa, Xbu, η50, η100, ηf e t em função 

apenas das variáveis que influenciam em cada resposta, respectivamente; 

 

*0188,6*8762,38263,26 QTT +−=η                                           (5.8) 

 

**2311,0*3421,0*6393,010737,8 CevCevXbu +−+=                                 (5.9) 

 

*21,10*6013,16*27,94363,41 QTva −++=η                                   (5.10) 
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*5988,7*4438,13*5113,62432,3550 QTv −++=η                                    (5.11) 

 

*6469,140747,58100 T+=η                                                (5.12) 

 

*0594,65837,77 Ce
f

+=η                                                 (5.13) 

 

*307368,144 Tt −=                                                      (5.14) 

 

As variáveis codificadas: v*, T*, Q* e Ce* são definidas nas Equações 5.15 a 

5.18: 

 

36,0
06,3* −

=
vv                                                                (5.15) 

 

10
60* −

=
TT                                                                (5.16) 

 

5,1
5,6* −

=
QQ                                                                (5.17) 

 

5,2
5* −

=
CeCe                                                                (5.18) 

 

O exame dos resíduos é fundamental para que se possa avaliar a qualidade do 

ajuste de qualquer modelo (Barros Neto; Scarminio; Bruns, 2001). Os resíduos devem ser 

pequenos para que o modelo seja considerado de boa qualidade. O método mais usado para se 

avaliar numericamente a qualidade do ajuste é a análise de variância. Para cada modelo 

representado nas Equações 5.8 a 5.14 a significância estatística foi determinada pela análise 

de variância cujos resultados são mostrados nas Tabelas A1 a A8 do Apêndice I. 

Para que uma análise seja estatisticamente significativa e útil para fins preditivos é 

necessário que o valor da razão entre a média quadrática de regressão e a média quadrática 

dos resíduos (MQR/MQr), que corresponde ao F calculado, obtido da Tabela ANOVA, seja no 
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mínimo de quatro a cinco vezes maior que o F tabelado (Cavalcante, 2003). O F tabelado é 

obtido na Tabela A4 (Pontos de percentagem da distribuição F, 5%) do Barros Neto; 

Scarminio; Bruns (2001), usando como parâmetro os graus de liberdade da equação. É 

necessário também avaliar as falhas que o modelo estatístico pode apresentar ao predizer as 

respostas observadas, através do Teste F da razão entre a média quadrática da falta de ajuste e 

a média quadrática do erro puro (MQfaj/MQep) sendo que valores altos desta razão significa 

falta de ajuste (Barros Neto; Scarminio; Bruns, 2001).  

O valor do coeficiente de determinação R2 dos modelos quantifica toda a variação 

em torno da média explicada pela regressão. O máximo da percentagem de variação 

explicável é função das médias quadráticas totais e da falta de ajuste. Evidentemente, quanto 

maior for a fração descrita pela regressão melhor será o ajuste do modelo e pode ser 

quantificado pela equação 5.19, 

 

T

R

SQ
SQ

R =2                                                                  (5.19) 

 

onde: 

SQR é a soma quadrática referente à regressão; 

SQr é a soma quadrática referente ao resíduo. 

A síntese dos resultados da análise de regressão para todas as variáveis respostas 

analisadas é mostrada na Tabela 5.25. 

 

Tabela 5.25  Resultados da análise de regressão para ηT, ηa, Xbu, η50, η100, ηf e t. 

   Teste F (Regressão) Teste F (Falta de Ajuste) 

Variável 
resposta 

Coeficiente 
de 

Correlação  

Qualidade 
do Ajuste 

(%) 

Fcalc 
(MQR/MQr)

Ftab 
(95%) 

Fcalc/ 
Ftab 

Fcalc 
(MQfaj/MQep) 

Ftab 
(95%)

Fcalc/ 
Ftab 

ηT 0,885 78,30 61,5101 4,45 13,82 172,561 19,33 8,927 

Xbu 0,9500 90,25 157,3114 4,45 35,35 0,384 19,33 0,020 

ηa 0,9229 85,17 97,6600 4,45 21,95 15,184 19,33 0,785 

η50 0,9437 89,07 138,484 4,45 31,12 4,829 19,33 0,250 

η100 0,9096 82,74 81,473 4,45 18,31 21,164 19,33 1,095 

ηf 0,8774 76,97 56,8320 4,45 12,77 1,800 19,33 0,093 

t 0,8745 76,48 55,2827 4,45 12,42 6,509 19,33 0,337 
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De acordo com os dados da Tabela 5.25, o coeficiente de correlação entre as 

respostas observadas e os valores preditos pelo modelo estatístico de primeira ordem, ajustado 

aos dados de eficiência térmica é de 0,8850. A variação em torno da média é explicada pela 

regressão em 78,30% para um valor máximo explicável de 99,97%. Com relação ao teste F 

que verifica se o modelo explica uma quantidade significativa da variação nos dados obtidos 

pela simulação, observa-se que o valor de F calculado é 13,82 vezes maior que o valor 

tabelado, a um nível de confiança de 95%, mostrando que a equação ajustada é significativa e 

útil para fins preditivos. A Figura 5.38 apresenta os pontos experimentais observados da 

eficiência térmica em boa concordância com os valores previstos pelo modelo. 
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Figura 5.38  Valores observados versus valores preditos para a eficiência térmica. 

 

 

Na Figura 5.39 é observada, em toda extensão do gráfico, uma distribuição com 

tendência negativa. Este comportamento pode ser indicativo de anormalidade na distribuição 

dos resíduos o que invalidaria o emprego do Teste F, segundo Barros Neto; Scarminio; Bruns 

(2001). Realizando-se um Teste F da razão MQfaj/MQep, pode-se avaliar se o modelo está ou 

não bem ajustado às observações experimentais. Valores altos de MQfaj/MQep significa falta 

de ajuste. Os resultados da análise de variância para o modelo estatístico de primeira ordem 

ajustado aos dados de eficiência térmica na Tabela 5.25, fornecem MQfaj/MQep=172,561 valor 

bastante superior ao F tabelado igual a 19,33. Há portanto, um ajuste insatisfatório do modelo 

às observações experimentais. A simplicidade do tipo de planejamento usado pode não se 
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traduzir em um fato real, como parece ser o caso. O uso do planejamento fatorial em dois 

níveis é a convicção de que a mudança na variável dependente (Neste caso, a eficiência 

térmica) é basicamente de natureza linear. Isto não é freqüentemente o caso, e a Figura 5.39 

mostra, claramente, que a distorção no modelo é devido ao modelo não descrever os pontos 

centrais. Esta é uma indicação de que a variável eficiência térmica não segue um modelo 

linear, como previsto. 
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Figura 5.39  Distribuição dos resíduos para a eficiência térmica. 

 

 

O STATISTICA tem uma ferramenta que pode detectar esse tipo de curvatura na 

relação entre os fatores e a variável dependente quando o planejamento inclui o ponto central. 

Sendo o planejamento estudado um fatorial completo 24 com 3 replicas no ponto central, 

acrescentou-se na análise estatística a ferramenta para adicionar a curvatura ao modelo. De 

acordo com os dados da Tabela 5.26, o coeficiente de correlação entre as respostas observadas 

e os valores preditos pelo modelo estatístico, incluindo os efeitos da curvatura, ajustado aos 

dados de eficiência térmica é de 0,9964. A variação em torno da média é explicada pela 

regressão em 99,28% para um valor máximo explicável de 99,97%. Com relação ao teste F 

observa-se que o valor de F calculado é 529,70 vezes maior que o valor tabelado, a um nível 

de confiança de 95%, mostrando que a equação ajustada é significativa e útil para fins 

preditivos. A Figura 5.40 apresenta os pontos experimentais observados da eficiência térmica 

em boa concordância com os valores previstos pelo modelo. A Figura 5.41 mostra uma 
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distribuição aleatória dos resíduos em toda extensão do gráfico, ratificando a idéia do modelo 

para a eficiência térmica não poder ser um modelo linear de 1a ordem. 

 

Tabela 5.26 Resultados da análise de regressão para ηT incluindo curvatura 

  Teste F (Regressão) Teste F (Falta de Ajuste) 

Variável 
resposta 

Qualidade do 
Ajuste 

Fcalc  Ftab 
(95%) 

Fcalc/ Ftab Fcalc Ftab 
(95%) 

Fcalc/ Ftab 

ηT 99,28 2357,187 4,45 529,70 6,46 19,33 0,33 
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Figura 5.40  Valores observados em função dos valores preditos para a eficiência térmica 

incluindo efeitos de curvatura. 
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Figura 5.41  Distribuição dos resíduos para a eficiência térmica incluindo efeitos de curvatura. 
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Em relação à umidade do pó, a equação ajustada apresenta um coeficiente de 

correlação de 0,95, enquanto o valor da qualidade do ajuste é de 90,25%. O valor de F é 35,35 

vezes superior ao F tabelado, a um nível de confiança de 95%, e que, apesar da qualidade do 

ajuste apenas razoável, a razão Fcalc/Ftab demonstra que o modelo é significativo e útil para 

fins preditivos, de acordo com Box e Wetz (1963). A Figura 5.42 apresenta os pontos 

experimentais da umidade do pó em boa concordância com os dados dos valores previstos. 

Observa-se na Figura 5.43 uma distribuição aleatória dos resíduos para valores 

baixos de umidade do pó e uma tendência a valores negativos para valores mais elevados de 

umidade do pó. Indicando que o modelo pode não representar adequadamente as variações na 

umidade do pó. O resultado do teste F para a falta de ajuste, mostrado na Tabela 5.25 

evidencia valor muito baixo para MQfaj/MQep, 0,384, bem inferior ao valor tabelado de 19,33. 

Este resultado é indicativo que o erro aleatório pode estar afetando as respostas e refletindo na 

dispersão dos resíduos ilustrados na Figura 5.43. 
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Figura 5.42  Valores observados versus valores preditos para a umidade do pó. 

 



Resultados e discussões 

 
Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 121

Valor Predito

R
es

íd
uo

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

 
Figura 5.43  Distribuição dos resíduos para a umidade do pó. 

 

 

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 5.25 o modelo ajustado aos 

dados de eficiência de produção durante a alimentação apresenta qualidade de ajuste razoável. 

A regressão explica 85,17% da variação total em torno da média em relação ao valor máximo 

explicável de 99,82%. O coeficiente de correlação é 0,9229, o valor de F obtido pelo modelo 

é 21,95% vezes superior ao F tabelado a um nível de confiança de 95%, o que significa dizer 

que a eficiência de produção do pó é explicada pelo modelo obtido. A Figura 5.44 confirma 

que para todas as regiões estudadas o modelo ajustado aos dados de eficiência de produção de 

pó apresenta boa qualidade de ajuste. A Figura 5.45 mostra uma distribuição aleatória dos 

resíduos em torno da abscissa que cruza a ordenada no ponto zero, indicando que apesar do 

coeficiente de determinação apenas razoável, os erros estão bem distribuídos. Realizando-se 

um teste F da razão MQfaj/MQep, pode-se avaliar melhor se o modelo, apesar do valor do 

coeficiente de correlação pode ser útil. Os resultados da análise de variância para o modelo 

estatístico de primeira ordem ajustado aos dados de eficiência de alimentação na Tabela 5.25, 

fornecem MQfaj/MQep=15,184 valor inferior ao F tabelado igual a 19,33. Há portanto, um 

ajuste satisfatório do modelo às observações experimentais.  
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Figura 5.44  Valores observados versus valores preditos para a eficiência de alimentação. 
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Figura 5.45  Distribuição dos resíduos para a eficiência de alimentação. 

 

O modelo estatístico para a eficiência de produção de pó aos 50 min, conforme 

mostra a Tabela 5.25, apresenta percentagem de variação explicada pela regressão de 89,07% 

em relação ao valor máximo explicável de 99,62%. O coeficiente de correlação 0,9437 indica 

um bom ajuste entre os valores observados e os preditos pela correlação. O valor de F obtido 

através do modelo é 31,12 vezes superior ao valor tabelado, demonstrando que o modelo é 

significativo. 

Estes resultados indicam uma regressão razoavelmente significativa, e o gráfico 

ilustrado na Figura 5.46 mostra que o valor predito tem boa concordância com o valor 
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observado em toda sua extensão, compatível com a adequação do modelo visualizado na 

Figura 5.47. No gráfico da distribuição dos resíduos percebe-se que a esta distribuição é 

aleatória. A aleatoriedade dos resíduos valida o resultado do teste F para a regressão. O 

emprego do teste F pressupõe uma distribuição normal dos resíduos, de acordo com Box e 

Wetz (1963). 

Analisando os dados que a Tabela 5.25 fornece MQfaj/MQep = 4,829, valor bem 

inferior ao valor tabelado de 19,33. Reafirma os resultados anteriores que sugerem que o 

modelo para a eficiência de produção do pó é significativo e útil para fins preditivos. 
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Figura 5.46  Valores observados versus valores preditos para a eficiência aos 50 min. 
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Figura 5.47  Distribuição dos resíduos para a eficiência aos 50 min. 
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O modelo estatístico para a eficiência de produção de pó aos 100 min, conforme 

mostra a Tabela 5.25, apresenta percentagem de variação explicada pela regressão de 82,77% 

em relação ao valor máximo explicável de 99,85%. O coeficiente de correlação 0,9096 indica 

um ajuste satisfatório entre os valores observados e os preditos pela correlação. O valor de F 

obtido através do modelo é 18,31 vezes superior ao valor tabelado, demonstrando que o 

modelo é significativo. 

Estes resultados, embora indiquem uma regressão razoavelmente significativa, 

não são compatíveis com a inadequação do modelo visualizado nas Figuras 5.48 e 5.49. No 

gráfico da distribuição dos resíduos percebe-se, claramente, que esta distribuição não é 

aleatória. Na parte inicial do gráfico existe uma tendência a valores de resíduos negativos, no 

final do mesmo há pontos de resíduo muito alto seguido por pontos de pequenos resíduos. A 

não aleatoriedade dos resíduos invalida o resultado do teste F para a regressão. O emprego do 

teste F pressupõe uma distribuição normal dos resíduos, de acordo com Box e Wetz (1963). 

Os dados da Tabela 5.25 fornece MQfaj/MQep = 21,164, valor alto e superior ao valor tabelado 

de 19,33. Fica confirmada assim, a falta de ajuste do modelo de primeira ordem aos dados de 

eficiência de produção de pó aos 100 min. 
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Figura 5.48  Valores observados versus valores preditos para a eficiência aos 100 min. 
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Figura 5.49  Distribuição dos resíduos para a eficiência aos 100 min. 

 

 

O resultado para a variável resposta eficiência ao final do processamento é 

mostrado na Tabela 5.25 na qual a qualidade do ajuste corresponde a uma percentagem de 

variação explicada pela regressão de 76,90% comparada a uma variação máxima explicável 

de 97,84%. O coeficiente de correlação sugere um ajuste pouco satisfatório dos resultados 

preditos pelo modelo. A razão entre o F calculado e o F tabelado para 95% de confiança é 

12,77, conforme mostra a Tabela 5.25. Este valor é maior do que o valor mínimo para o qual 

uma regressão é considerada com bom ajuste (Barros Neto; Scarminio; Bruns, 2001). 

O gráfico ilustrado na Figura 5.50 mostra que a qualidade do ajuste é razoável 

para toda a extensão do gráfico. Entretanto, a Figura 5.51 indica inadequação do modelo de 

primeira ordem ajustado, uma vez que a distribuição dos resíduos se pode notar, claramente, 

que não é aleatória. Verificam-se resíduos com uma tendência negativa para valores baixos de 

eficiência e uma tendência positiva para valores altos de eficiência de produção de pó. 
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Figura 5.50  Valores observados versus valores preditos para a eficiência ao final do processo. 
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Figura 5.51  Distribuição dos resíduos para a eficiência ao final do processo. 

 

A razão MQfaj/MQep mostrada na Tabela 5.25 é 1,800, valor muito inferior ao valor 

tabelado F6,2=19,33. Este resultado, indicativo de que o erro aleatório pode estar afetando as 

respostas e refletindo na dispersão dos resíduos ilustrados na Figura 5.51. 

A análise de variância do modelo linear ajustado aos dados do tempo total de 

processamento para a secagem em secador rotatório com recheio de inerte, conforme mostra a 

Tabela 5.25, resultados regulares para a percentagem de variação explicada pela regressão que 

foi de 76,40% comparada a uma variação máxima explicável de 99,30%. A razão entre o F 
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calculado e o F tabelado para 95% de confiança é 12,42, conforme mostra a Tabela 5.25. Este 

valor é maior do que o valor mínimo para o qual uma regressão é considerada com bom 

ajuste, inclusive superior a dez vezes o valor tabelado que, segundo Box e Wetz (1973) e Box 

e Draper (1987). Esta regra pode ser considerada como parâmetro para definir se o modelo 

além de significativo é considerado útil para fins de previsão. Segundo Barros Neto; 

Scarminio; Bruns (2001) nem sempre uma regressão dada como significativa pelo teste F é 

útil para realizar previsões pois pode acontecer que a faixa de variação coberta pelos fatores 

estudados seja pequena demais fazendo com que o efeito sobre a resposta fique mascarada 

pela extensão do erro experimental e adota a regra anterior para definir se o modelo é útil. O 

gráfico ilustrado na Figura 5.52 mostra que a qualidade do ajuste é razoável para toda a 

extensão do gráfico. No entanto, a Figura 5.53 indica inadequação do modelo de primeira 

ordem ajustado, uma vez que a distribuição dos resíduos é, claramente, tendenciosa. 

Verificam-se resíduos com uma tendência positiva nas extremidades e negativa para valores 

intermediários de tempo de processamento. 

Analisando, então o teste F da razão MQfaj/MQep, pode-se avaliar se o modelo está 

ou não bem ajustado às observações experimentais. Os resultados da análise de variância para 

o modelo estatístico de primeira ordem ajustado aos dados de tempo total de processamento 

na Tabela 5.25, fornecem MQfaj/MQep=6,509 valor bem inferior ao F tabelado igual a 19,33. 

Há, portanto um ajuste razoável do modelo às observações experimentais. 
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Figura 5.52  Valores observados versus valores preditos para o tempo total do processo. 
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Figura 5.53  Distribuição dos resíduos para o tempo total do processo. 

 

 

Para a eficiência térmica a identificação da falta de ajuste foi devido ao erro no 

momento da escolha do tipo de planejamento experimental a ser realizado. O resultado mostra 

que para a obtenção de um modelo que seja estatisticamente significativo e útil para fins de 

predição de resultados deve-se realizar um novo planejamento do tipo estrela ou fatorial 34. 

Mesmo considerando que o desvio das medidas é bem alto e que qualquer uso do modelo para 

previsão de resultados pode incorrer em um erro, optou-se por não realizar novos ensaios, 

restringindo-se a análise dos efeitos dos parâmetros de controle e discutidos anteriormente. 

De acordo com análise de variância o modelo ajustado para a eficiência de 

produção do pó aos 100 min apresentou falta de ajuste, bastante evidente nos gráficos dos 

resíduos e teste F para a falta de ajuste. A análise dos resultados fica, portanto, restrita aos 

efeitos dos parâmetros, previamente identificados nos resultados do planejamento fatorial 

completo, apresentados na Tabela 5.18. 

 

5.5.5.3 Análise das superfícies respostas 

 

A análise de variância mostrou que os modelos obtidos para a eficiência de 

produção de pó ao final da alimentação e aos 50 min são estatisticamente válidos e podem ser 

usados para gerar a superfície de resposta. 
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Análise das superfícies resposta para a eficiência de produção de pó ao final da 

alimentação. 

Nas Figuras 5.54 a 5.59 são mostradas as superfícies respostas para a eficiência de 

alimentação, construídas para todas as combinações possíveis de variação de duas variáveis 

de controle, mantendo as outras duas fixas no ponto central. Para melhor analisar as 

superfícies respostas da eficiência de produção de pó ao final da alimentação, facilitando a 

visualização, foi reescrita a Equação 5.10. 

 

*21,10*6013,16*27,94363,41 QTva −++=η                                   (5.10) 

 14,753
 20,485
 26,216
 31,948
 37,679
 43,411
 49,142
 54,874
 60,605
 66,337
 above

 
 

Figura 5.54  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da temperatura 

e velocidade do ar (Ce = 5%, Q = 6,5 g/min) 

 

O comportamento da eficiência de produção do pó ao final da alimentação frente a 

variações na temperatura e velocidade do ar de secagem, quando a concentração de albumina 

e a vazão de alimentação são mantidas no ponto central, conforme mostra a Figura 5.54, é 

importante. A influência da velocidade é positiva e tanto menor quanto maior a temperatura. 

A influência da velocidade é bem menos pronunciada do que o efeito da temperatura, que 

também contribui de forma positiva para o aumento da eficiência. Este efeito é mais 

significativo nos níveis mais baixos de velocidade do ar, conforme pode ser visualizado na 

Figura 5.54. 
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A eficiência de produção de pó tende a ser muito baixa quando combinado, 

pequenas velocidades do ar de secagem e baixas temperaturas, pois a junção destes dois 

fatores provoca alto nível de umidade dentro da câmara de secagem não permitindo que o 

material que é continuamente alimentado atinja níveis de umidade passíveis de serem 

arrastados. Por outro lado baixas vazões de ar comprometem a capacidade de arraste do ar 

exigindo partículas mais leves e, portanto, maior taxa de evaporação. É desta forma, que 

quando se trabalha com níveis de temperatura e velocidade do ar muito baixas quase não é 

notada a produção de pó. 

Para altos níveis de velocidade do ar e temperatura a taxa de evaporação é muito 

alta e instantânea, como já foi discutido. Segundos após a alimentação toda a água já foi 

evaporada, rapidamente ocorre a quebra e conseqüente eliminação do pó. Portanto, acredita-se 

que é atingido um nível onde o incremento da velocidade do ar e da temperatura já não é mais 

necessário, se traduzindo em desperdício de energia. Desta forma, fica justificado a 

compensação dos parâmetros temperatura e velocidade do ar, à medida que os mesmos 

aumentam a influência do outro diminui. 

A Figura 5.55 mostra o comportamento da eficiência de alimentação diante da 

variação de velocidade do ar de secagem e da vazão de alimentação da pasta e ainda a relação 

entre as duas variáveis. Para esta análise foram fixadas a temperatura do ar e a concentração 

de encapsulante no ponto central. 
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Figura 5.55  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da vazão de 

alimentação da pasta e a velocidade do ar (Ce = 5%, T = 60ºC) 
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Os parâmetros velocidade do ar e vazão de alimentação apresentam níveis de 

influência semelhantes isso pode ser observado no modelo, Equação 5.8, e ratificado pela 

forma simétrica como o gráfico da Figura 5.55 se apresenta. O efeito da velocidade é mais 

evidenciado para vazões de alimentação maiores enquanto o efeito da vazão de alimentação é 

mais pronunciado para velocidades do ar mais baixas. Da mesma forma que para baixas 

temperaturas e baixas velocidade do ar o nível de umidade dentro do secador é muito alto 

reduzindo a eficiência de produção de pó, para altas vazões de alimentação e baixas 

velocidades do ar também se estabelece, dentro da câmara de secagem, níveis de umidade 

elevada, reduzindo a eficiência do processo. 

Quanto maior a vazão de pasta alimentada menor é a eficiência do processo, por 

esse motivo o modelo apresenta a vazão de alimentação com sinal negativo. No entanto, esta 

eficiência é relativa, visto que, caso seja tratado com processos semi-contínuos, o pó será 

recuperado posteriormente, como já foi discutido anteriormente e pode ser visualizado nas 

curvas de secagem. Quando a produção de pó é baixa, durante a fase de alimentação, há um 

acúmulo de material dentro da câmara de secagem e, este material, com níveis de umidade já 

baixos, após a interrupção da alimentação, rapidamente é eliminado. 

Conforme mostra a Figura 5.56 e de acordo com os efeitos ilustrados na Tabela 

5.21, não há ou é muito pequena a influência da concentração de albumina sobre a eficiência 

de produção de pó. A falta de influência da concentração de albumina pode ser visualizada no 

gráfico observando a superfície resposta com faixas de mesma espessura e paralelas ao eixo 

da concentração de albumina. O gráfico mostra o caso em que a vazão de alimentação e a 

temperatura foram mantidas no ponto central, contudo esse comportamento pode ser 

estendido para qualquer nível de Q e T. Lembrar que toda a análise realizada neste trabalho, 

utilizando o programa STATISTICA, é válida apenas dentro do intervalo estudado. 
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 31,15
 33,379
 35,609
 37,839
 40,069
 42,299
 44,529
 46,758
 48,988
 51,218
 above

 

Figura 5.56  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da 

concentração de albumina e a velocidade do ar (Q = 6,5 g/min, T = 60ºC) 

 

A Figura 5.57 ilustra os efeitos da vazão de alimentação e temperatura na 

eficiência de produção do pó ao final da alimentação quando a concentração de albumina e a 

vazão de alimentação são mantidas no ponto central. Reafirma-se o efeito positivo da 

temperatura e negativo da vazão de alimentação, identificados na Tabela 5.21. O valor da 

eficiência é bem mais susceptível a variação na temperatura que a vazão de alimentação. 

Verifica-se que a região onde se obtém maior eficiência encontra-se na faixa de maiores 

temperaturas e menores vazões de alimentação. 

Para a região de maior temperatura, a vazão de alimentação tem pouca influência, 

enquanto à medida que a temperatura é reduzida a influência da vazão de alimentação vai 

ficando cada vez maior. Comportamento inverso é visualizado para a influência da 

temperatura na eficiência de produção de pó frente ao aumento da vazão de alimentação. 
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 11,303
 17,4
 23,497
 29,594
 35,692
 41,789
 47,886
 53,983
 60,081
 66,178
 above

 
Figura 5.57  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da temperatura 

e vazão de alimentação (Ce = 5 %, v = 3,06 m/s) 

 

 

O comportamento da eficiência de produção do pó ao final da alimentação frente à 

variação na Concentração de albumina e na temperatura do ar, quando a vazão de alimentação 

e a velocidade do ar de secagem são mantidas no ponto central, conforme mostra Figura 5.58, 

é complexo. A influência da temperatura é positiva e tanto maior quanto maior a concentração 

de albumina. Nos níveis extremos de temperatura a influência da concentração de albumina é 

pequena e apresenta sentidos opostos, diminuindo e aumentando a eficiência de produção do 

pó quando a temperatura é mínima ou máxima, respectivamente. Para valores intermediários 

de temperatura (ponto central), a eficiência de produção do pó deixa de sofrer qualquer 

influência da concentração de albumina. As curvas de nível da Figura 5.58 mostram que essa 

influência, um tanto complexa, da albumina em relação a eficiência de produção do pó é 

pequena e ratificando o resultado da análise de variância que a considerou estatisticamente 

não significativa. 

Não se pôde precisar qual o comportamento da albumina; o que parece ter 

acontecido, no processo de secagem em secador rotatório com recheio de inerte, foi um certo 

recobrimento da partícula. Portanto, a película formada, de propriedades diferentes da pasta, 

pode ter comportamento difusional distinto nas diversas temperaturas. 
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 18,14
 23,311
 28,481
 33,652
 38,823
 43,994
 49,164
 54,335
 59,506
 64,677
 above

 

Figura 5.58  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da 

concentração de albumina e a temperatura do ar (Q = 6,5 g/min, v = 3,06 m/s) 

 

 

O efeito negativo da vazão de alimentação sobre a eficiência de produção de pó, 

quando os demais parâmetros de controle são mantidos no ponto central, é mais bem 

evidenciado quando a concentração de albumina é zero, conforme mostra a superfície de 

controle evidenciada na Figura 5.59. Este resultado é coerente com a Equação 5.8 e com as 

observações experimentais. Novamente, a inversão na inclinação da superfície de resposta é 

observada, para valores baixos de vazão de alimentação o efeito da concentração de albumina 

é negativo e para valores elevados de vazão o efeito da concentração de albumina é positivo. 

Os resultados podem ser indicativos de que, realmente, a albumina não apresenta efeito 

importante sobre a eficiência de produção do pó ao final da alimentação. 
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 26,763
 30,028
 33,293
 36,559
 39,824
 43,089
 46,354
 49,619
 52,884
 56,149
 above

 

Figura 5.59  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da 

concentração de albumina e a vazão de alimentação (T = 60º C, v = 3,06 m/s). 

 

 

Análise das superfícies resposta para a eficiência de produção de pó aos 50 min de 

alimentação. 

Nas Figuras 5.60 a 5.64 são mostradas as superfícies respostas para a eficiência 

calculada após 50 min de alimentação, construídas para todas as combinações possíveis de 

variação de duas variáveis de controle, mantendo as outras duas fixas no ponto central. Para 

melhor analisar as superfícies respostas da eficiência de produção de pó aos 50 min de 

alimentação, facilitando a visualização, foi reescrita a Equação 5.11. 

 

*5988,7*4438,13*5113,62432,3550 QTv −++=η                                    (5.11) 

 

Espera-se que os resultados colocados neste item não tragam muita novidade, 

sejam muito semelhantes ao que já foi colocado a despeito da análise para a eficiência ao final 

da alimentação, no entanto, está análise se faz necessária pois, neste momento do processo, se 

estabelece condições rigorosamente iguais, visto que os ensaios foram realizados com 

períodos de alimentação distintos. Para a vazão de alimentação de 5 g/min realizou-se a 

alimentação por um período de 91 min enquanto para a vazão de alimentação de 8 g/min esta 

alimentação foi realizada por um período de 56 min. Como pode ser visto comparando os 
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modelos x3 e x4 existe uma mesma tendência, efeitos semelhantes, no entanto com 

proporções diferentes, provavelmente pelo efeito do acúmulo de material dentro do secador 

por períodos de tempo diferentes. 

A Figura 5.60 mostra o comportamento da eficiência de produção do pó aos 50 

min de alimentação frente a variações na temperatura e velocidade do ar de secagem, quando 

a concentração de albumina e a vazão de alimentação são mantidas no ponto central. A Figura 

5.61 mostra o comportamento da eficiência aos 50 min de alimentação diante da variação de 

velocidade do ar de secagem e da vazão de alimentação da pasta e ainda a relação entre as 

duas variáveis. Para esta análise foram fixadas a temperatura do ar e a concentração de 

encapsulante no ponto central. A Figura 5.57 ilustra os efeitos da vazão de alimentação e 

temperatura na eficiência de produção do pó aos 50 min da alimentação quando a 

concentração de albumina e a vazão de alimentação são mantidas no ponto central. Reafirma-

se o efeito positivo da temperatura e negativo da vazão de alimentação, identificados na 

Tabela 5.21. 

As discussões a respeito das Figuras 5.60, 5.61 e 5.62 podem ser dispensadas, 

visto que o que foi colocado para a eficiência de produção do pó ao final do período de 

alimentação é exatamente igual. As superfícies respostas apresentam o mesmo 

comportamento, salvo as peculiaridades de proporções. 

 13,739
 18,158
 22,577
 26,996
 31,415
 35,834
 40,252
 44,671
 49,09
 53,509
 above

 

 

Figura 5.60  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da velocidade 

e temperatura do ar (Q = 6,5 g/min, Ce = 5%) 
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 18,185
 21,515
 24,845
 28,174
 31,504
 34,833
 38,163
 41,493
 44,822
 48,152
 above

 
Figura 5.61  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da velocidade 

do ar e vazão de alimentação (T = 60º C, Ce = 5%). 

 

 11,728
 16,504
 21,279
 26,054
 30,83
 35,605
 40,38
 45,155
 49,931
 54,706
 above

 

Figura 5.62  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da temperatura 

do ar e vazão de alimentação (Ce = 5%, v = 3,06 m/s). 
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Conforme mostra a Figura 5.63 há pequena influência da concentração de 

albumina sobre a eficiência de produção de pó aos 50 min para velocidades mais elevadas. 

Para velocidades baixas é confirmado o efeito observado para a eficiência de produção do pó 

ao final da alimentação, a influência é muito pequena ou, simplesmente, não existe. 

 

 

 27,726
 29,711
 31,697
 33,682
 35,668
 37,653
 39,639
 41,624
 43,61
 45,595
 above

 

Figura 5.63  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da 

concentração de albumina e velocidade do ar (T = 60º C, Q = 6,5 g/min) 

 

 

O comportamento da eficiência de produção do pó aos 50 min de alimentação 

frente à variação na Concentração de albumina e na temperatura do ar, quando a vazão de 

alimentação e a velocidade do ar de secagem são mantidas no ponto central, conforme mostra 

Figura 5.64, é semelhante ao comportamento destas variáveis em relação à eficiência de 

produção do pó ao final da alimentação. É mantido o comportamento da temperatura frente a 

variação na concentração de albumina, a diferença fica por conta da não influência da 

concentração de albumina quando o processo é realizado a temperaturas mais elevadas. 
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 16,356
 20,036
 23,717
 27,398
 31,079
 34,76
 38,44
 42,121
 45,802
 49,483
 above

 
Figura 5.64  Superfície de resposta da eficiência de produção do pó em função da 

concentração de albumina e temperatura do ar (Q = 6,5 g/min, v = 3,06 m/s) 

 

 

A análise das superfícies respostas mostrou que não ocorre variação significativa 

durante a alimentação. O comportamento apresentado pelas curvas deve ser o mesmo durante 

todo o período de alimentação, seja ele longo ou curto. As variações mostradas foram, 

somente, devido à influência da albumina que não parece ter um comportamento definido e 

sua influência foi considerada pela análise estatística pouco significativa.  
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6. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 
6.1  Conclusões 
 

Com base nos resultados apresentados e discutidos, as conclusões do presente 

trabalho são as seguintes: 

1. Devido à farinha obtida a partir do cefalotórax do camarão ter como objetivo 

atingir a classe menos favorecida da sociedade, trabalhou-se no sentido do desenvolvimento 

de  pré-tratamentos de baixo custo. No entanto, os resultados obtidos reafirmaram a 

necessidade da utilização da esterilização como parte essencial do processo de obtenção da 

farinha. 

2. A caracterização do material através das curvas de dessorção mostrou a farinha 

do cefalotórax do camarão como um produto delicado que exige cuidados especiais com a 

embalagem para o seu acondicionamento. Os resultados sugerem, ainda, que para obtenção de 

um produto com vida de prateleira mais longa é necessário que o equipamento projetado para 

o processamento do mesmo possa imprimir, ao material, teor de umidade de 

aproximadamente 5%, em base seca. 

3. Os resultados obtidos no secador de bandeja e leito de jorro caracterizaram o 

cefalotórax do camarão como um produto capaz de secar rapidamente, imprimindo em 

qualquer processo de secagem altas taxas de evaporação. No entanto, quando na forma inteira 

o exo-esqueleto se mostrou como uma barreira protetora que dificultou o aquecimento do 

material e conseqüentemente sua secagem. 

4. Os níveis de eficiência térmica, eficiência de produção do pó, umidade do 

material, aliado a estabilidade do sistema e com indicações de melhora nos índices obtidos 

quando elevado o tempo de processamento, coloca o equipamento projetado, secador rotatório 

com recheio de inerte, como uma boa sugestão de secador para a secagem da pasta do 

cefalotórax do camarão. É coerente afirmar que, com a continuidade do trabalho, analisando 

parâmetros como o tamanho do inerte, velocidade de rotação, realizando a modelagem e 

simulação para o secador rotatório com recheio de inerte é possível a obtenção de resultados 

satisfatórios a nível industrial com o equipamento desenvolvido. 

5. As altas taxas de secagem observadas nas curvas de secagem da pasta do 

cefalotórax do camarão e a alternância entre altos e baixos níveis de umidade dentro da 
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câmara de secagem mostraram que o produto foi seco quase que instantaneamente e desta 

forma que a eficiência térmica obtida, de aproximadamente 35%, pode ser bem mais alta, caso 

seja realizada uma alimentação contínua. 

6. As curvas de massa descarregada, velocidade de descarga e eficiência de 

produção do pó mostraram-se com curvas características de duas condições de 

processamento: A condição onde os parâmetros de processo foram subestimados para a vazão 

de pasta alimentada; e a condição de parâmetros ideais ou superestimados sempre em função 

da quantidade de pasta alimentada. É importante notar que, caso a alimentação seja realizada 

de forma contínua, as curvas de secagem mostram que para condições de processamento 

fixas, a vazão de alimentação deve ser significativamente maior do que as apresentadas neste 

trabalho. 

7. A análise estatística dos resultados mostrou que os parâmetros velocidade, 

temperatura do ar e vazão de alimentação são importantes para a otimização do secador 

rotatório com recheio de inerte. A vazão de alimentação e a temperatura se mostraram 

significativas para a otimização da eficiência térmica enquanto que, para uma melhor 

eficiência de produção de pó, além da vazão de alimentação e a temperatura, a otimização da 

velocidade do ar é importante. Já a umidade do produto foi independente da temperatura e da 

vazão alimentada, sendo função, principalmente, da velocidade do ar e em menor proporção, 

da concentração de albumina. 

8. O planejamento experimental proposto, que visava trabalhar com modelos de 

primeira ordem, não obteve resultados satisfatórios para todas as variáveis estudadas, 

apresentando modelos que podem ser utilizados apenas para as variáveis umidade do pó, 

eficiência ao final da alimentação e aos 50 minutos. Para a eficiência térmica ficou evidente a 

necessidade de um modelo de ordem maior. 

9. Foi projetado e demonstrado a viabilidade do secador rotatório para o 

processamento da pasta do cefalotórax do camarão. Os resultados obtidos são muito 

promissores e permitem concluir que o mesmo apresenta pré-requisitos indispensáveis para a 

secagem a nível industrial, sendo inquestionável o seu potencial. A continuidade dos estudos 

no sentido de sua aplicação pode demonstrar a viabilidade para a secagem de outros produtos 

na forma de pasta. 
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6.2 Sugestões para trabalhos futuros 
 

1. É importante colocar que apesar do amplo trabalho no sentido de 

desenvolvimento, construção e otimização do protótipo de secador para a secagem do 

cefalotórax do camarão, os resultados obtidos ainda necessitam ser aprimorados no sentido de 

obter resultados otimizados mais conclusivos. 

2. O modelo que relaciona a velocidade do ar e a umidade do material é 

extremamente importante, visto que a umidade é um fator determinante para a conservação do 

produto. No entanto, dada às limitações do mesmo, se faz necessário obter modelos, sejam 

teóricos ou empíricos, que descrevam esta relação em faixa mais ampla de velocidade do ar. 

3. A eficiência térmica é importante quando se deseja a aplicação industrial de 

qualquer projeto, e desta forma, um planejamento fatorial do tipo estrela deverá ser realizado 

com fins de obter um modelo de ordem maior para melhor descreve-la. 

4. Para ampliação de escala do secador rotatório com recheio de inerte, se faz 

necessário conhecer bem todas as variáveis que podem influenciar no processo. Desta forma é 

imprescindível a modelagem, utilizando balanços de massa e energia, para obtenção de 

modelos teóricos que possam descrever o comportamento da secagem da pasta e 

posteriormente realizar a simulação e otimização a partir das equações obtidas. 

5. Realizar uma avaliação econômica do processo. 
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Apêndice I 
 

Análise de Variância 
 

Tabela A1  Análise de variância para a eficiência térmica 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 984,152 1 984,1524 

Resíduos 271,998 17 15,9999 

Falta de ajuste 271,473 6 45,2456 

Erro puro 0,524 2 0,2622 

Total 1256,150 18 - 

 

 

Tabela A2  Análise de variância para a eficiência de alimentação 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 8139,258 1 8139,258 

Resíduos 1416,828 17 83,343 

Falta de ajuste 1386,392 6 231,065 

Erro puro 30,436 2 15,218 

Total 9556,086 18 - 

 

 

Tabela A3  Análise de variância para a eficiência ao final do processo 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 1085,03251 1 1085,0325 

Resíduos 324,560529 17 19,0918 

Falta de ajuste 273,842 6 45,6404 

Erro puro 50,718 2 25,3591 

Total 1409,593 18 - 
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Tabela A4  Análise de variância para a eficiência aos 50 min de operação 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 4860,973 1 4860,973 

Resíduos 596,721 17 35,101 

Falta de ajuste 558,188 6 93,031 

Erro puro 38,533 2 19,267 

Total 5457,694 18 - 

 

 

Tabela A5  Análise de variância para a eficiência aos 100 min de operação 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 5104,130 1 5104,130 

Resíduos 1065,021 17 62,648 

Falta de ajuste 1048,506 6 174,751 

Erro puro 16,515 2 8,257 

Total 6169,151 18 - 

 

 

Tabela A6  Análise de variância para o tempo de operação 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 17800,00 1 17800,00 

Resíduos 5473,68 17 321,981 

Falta de ajuste 5207,02 6 867,84 

Erro puro 266,67 2 133,33 

Total 23273,68 18 - 
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Tabela A7  Análise de variância para a umidade do pó em base úmida 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 11,859 1 11,859 

Resíduos 1,282 17 ,075 

Falta de ajuste 0,687 6 0,114 

Erro puro 0,595 2 0,297 

Total 13,141 18 - 

 

 

Tabela A8  Análise de variância para a eficiência térmica incluindo curvatura ao modelo 

Fonte de variação Soma Quadrática Número de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 1247,156 1 1247,156 

Resíduos 8,994 17 0,529 

Falta de ajuste 8,470 5 1,6940 

Erro puro 0,524 2 0,2622 

Total 1256,150 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndices 

Gerlane Carla Honorato,  Novembro/2006 162

Apêndice II 
 

Tabelas de acompanhamento dos ensaios 
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Tabela A1  Planilha para acompanhamento dos ensaios no secador rotatório - frente 

M(b+m)= H inicio= v rotacao=

M(b+m+a)= Hfim= %Ealbumina=

M(b+m+a)final= V pasta alim= M inerte=

Tempo(min) Tent (ºC) Tsaida (ºC) Usaida (%) Pentrada msaida(g) v saida (m/s) Tamb(ºC) Uamb(%)

0

5 x x x

10 x x x x

15 x x x x x

20 x x x x x x

25 x x x x x x

30 x x x

35 x x x

40 x x x x x

45 x x x x x

50 x x x x x

55 x x

60 x x x x x

65 x x x

70 x x x x x

75 x x x x

80 x x x x x

85 x x x

90 x x x x

100 x x x

110 x x x x x
120 x x x x

130 x x x x x

140 x x x

150 x x

160 x x x x x

170 x x x x x

180

190 x x

200 x x x x x

210 x x x x x

220

230 x x

TESTE=                           SECADOR ROTATÓRIO             DATA =
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Tabela A2  Planilha para acompanhamento dos ensaios no secador rotatório - verso 

 

Tempo(min) msaida(g) Tempo(min) Urelativa(%) T (ºC)

20 40
21 41

22 42

23 43

24 44

25 45

26 46

27 47

28 48

29 49

30 50

M(b+m) (g)= massa da bureta mais mangueira

M(b+m+a) (g)= massa da bureta mais mangueira mais amostra 

M(b+m+a)f (g)= massa da bureta mais mangueira mais amostra ao final do teste

H inicio= horário do início dos testes  

Hfim= horário do final dos testes

Vpasta alim= vazão de alimentacão da pasta

v rotacao= velocidade de rotação (velocidade do visor)

%Ealbumina= percentual de albumina no teste

M inerte(g)= massa do inerte alimentada no secador rotatório

TESTE=                           SECADOR ROTATÓRIO             DATA =
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Apêndice III 
 

Curvas dos ensaios de secagem em secador rotatório 
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Ensaio 09
V = 2,7 m/s
T = 50º C
Q = 5 g/min

Ensaio 10
V = 3,42 m/s
T = 50º C
Q = 5 g/min

Ensaio 11
V = 2,7 m/s
T = 70º C
Q = 5 g/min

Ensaio 12
V = 3,42 m/s
T = 70º C
Q = 5 g/min

Ensaio 13
V = 2,7 m/s
T = 50º C
Q = 8 g/min

Ensaio 14
V = 3,42 m/s
T = 50º C
Q = 8 g/min

Ensaio 15
V = 2,7 m/s
T = 70º C
Q = 8 g/min

Ensaio 16
V = 3,42 m/s
T = 70º C
Q = 8 g/min

 
Figuras A1  Curvas da massa acumulada em função do tempo para os ensaios de 09 a 16 com 

10% de albumina. 
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Anexo I 

 
Tabela 01 – Matriz experimental 

Ensaios Temperatura 
(º C) 

Velocidade superficial 
média do gás (m/s) 

01  0,24 
02 50 0,33 
03  0,43 
04  0,24 
05 60 0,33 
06  0,43 
07  0,24 
08 70 0,33 
09  0,43 
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