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______________________________________________________________________ 

Resumo 
A graviola (A. muricata) é uma fruta rica em sais minerais com destaque para o teor de 

potássio. A comercialização da graviola in natura e processada tem aumentado muito 

nos últimos anos. A secagem de polpas de frutas visando a obtenção da polpa em pó 

tem sido muito estudada, buscando-se alternativas que garantam a qualidade do produto 

desidratado a um baixo custo de produção. A alta concentração de açúcares redutores 

presentes nas frutas provoca problemas de aglomeração e retenção de material na 

secagem de polpas de frutas em secadores de leito de jorro.  Por outro lado em relação a 

secagem de leite e de polpas de frutas com adição de leite em  leito de jorro,  resultados 

bastante promissores são  citados  na literatura. Com base nestes resultados foi estudada 

neste trabalho a secagem da polpa de graviola com adição de leite em leito de jorro com 

partículas inertes. Os ensaios foram baseados num planejamento experimental 2
4
 sendo 

avaliados os efeitos da concentração de leite (30 a 50% m/m), temperatura do ar de 

secagem (70 a 90°C), tempo de intermitência (10 a 14 min), e razão da velocidade do ar 

em relação a de jorro mínimo (1,2 a 1,5) sobre  a taxa de produção, umidade do pó, 

rendimento, taxa de secagem e eficiência térmica do processo. Realizaram-se análises 

físico-químicas das misturas, dos pós e das misturas reconstituídas por reidratação dos 

pós. Foram ajustados modelos estatísticos de primeira ordem aos dados de produção de 

pó, rendimento e eficiência térmica, que se mostraram estatisticamente significativos e 

preditivos. Foi alcançado um rendimento superior a 40% nas condições de 50% de leite 

na mistura, 70°C de temperatura do ar de secagem e 1,5 para a razão entre a velocidade 

do ar e a de jorro mínimo. O tempo de intermitência não mostrou efeito significativo 

sobre as variáveis analisadas.  O produto final apresentou umidade na faixa de 4,18% a 

9,99% e atividade de água entre 0,274 a 0,375. As misturas reconstituídas por 

reidratação do pó mantiveram as mesmas características das misturas naturais.  

Palavras-chave: Graviola, leito de jorro, secagem. 
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Abstract 
The soursop (A. muricata) is a fruit rich in minerals especially the potassium content. 

The commercialization of soursop in natura and processed has increased greatly in 

recent years. Drying fruit pulp in order to obtain the powdered pulp has been studied, 

seeking alternatives to ensure the quality of dehydrated products at a low cost of 

production. The high concentration of sugars reducing present in fruits causes problems 

of agglomeration and retention during fruit pulp drying in spouted bed dryers. On the 

other hand in relation to drying of milk and fruit pulp with added milk in spouted bed, 

promising results are reported in the literature. Based on these results was studied in this 

work drying of the pulp soursop with added milk in spouted bed with inert particles. 

The tests were based on a 2
4
 factorial design were evaluated for the effects of milk 

concentration (30 to 50% m/m), drying air temperature (70 to 90 °C), intermittency time 

(10 to 14 min), and ratio of air velocity in relation to the minimum spout (1.2 to 1.5) on 

the rate of production, of powder moisture, yield, rate of drying and thermal efficiency 

of the process. There were physical and chemical analysis of mixtures, of powders and 

of mixtures reconstituted by rehydration powders. Were adjusted statistical models of 

first order to data the rate of production, yield and thermal efficiency, that were 

statistically significant and predictive. An efficiency greater than 40% under the 

conditions of 50% milk mixture, at 70 ° C the drying air temperature and 1.5 for the 

ratio between the air velocity and the minimum spout has been reached. The 

intermittency time showed no significant effect on the analyzed variables. The final 

product had moisture in the range of 4.18% to 9.99% and water activity between 0.274 

to 0.375. The mixtures reconstituted by rehydration powders maintained the same 

characteristics of natural blends. 

Keywords: soursop, spouted bed, drying 
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1. Introdução 

A fruticultura é uma atividade de grande importância para o setor agrícola 

brasileiro. A diversidade climática no vasto território permite a exploração de várias 

espécies frutíferas, o que tem alavancado o setor financeiro, principalmente o 

relacionado a frutas tropicais nativas e exóticas.  O país ocupa o terceiro lugar em 

produção de frutas, com uma produção estimada em mais de 41 milhões de toneladas no 

ano de 2009 (IBRAF, 2011) e uma receita de cerca de R$ 17,7 bilhões (IBGE, 2011). A 

graviola pertence ao grupo Annona spp. que abrange mais de 50 espécies, das quais 

apenas a graviola (A. muricata), a pinha (A. squamosa), a condessa (A. reticulata), a 

cherimóia (A. cherimola) e a atemóia (A. squamosa x A. cherimola) possuem 

importância econômica. No Brasil, as áreas cultivadas com pinha e graviola são as mais 

representativas em relação ao cultivo das demais espécies (SÃO-JOSÉ et al., 2000). A 

produção que era totalmente destinada para a agroindústria, hoje tem um volume 

significativo comercializado como fruta fresca, especialmente nos mercados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza e Brasília (SÃO-JOSÉ et al., 2000). 

No entanto, a alta perecibilidade do fruto e o curto período de conservação após a 

colheita respondem por altos índices de perdas (MOSCA et al., 1997). 

A secagem de frutas é realizada com o intuito de diminuir o desperdício durante 

as safras, fazendo com que o consumo seja feito em qualquer período e em regiões onde 

não são cultivadas. Os estudos  sobre os diferentes processos  de secagem são realizados  

com o intuito de melhorar a produção, com métodos mais econômicos e eficientes, 

preservando os nutrientes, cor, sabor e  odor das frutas, entre outros aspectos. A 

obtenção de frutas em pó como opção de processamento pós-colheita garante um 

produto com baixo teor de água, maior estabilidade e estocagem prolongada em 

condições de temperatura ambiente. Dentre as técnicas empregadas na produção de 

frutas em pó, destaca-se a liofilização, secagem em camada de espuma (foam-mat), 

secagem por atomização (spray drying), secagem em leito fluidizado e em leito de jorro 

com partículas inertes (SOUZA, 2009). 

 O leito de jorro surgiu como uma alternativa viável na secagem em pequena 

escala de pastas, líquidos e suspensões. Possui como vantagem o baixo custo de 

montagem, operação e manutenção, demanda de espaço físico pequeno e produto final 

com baixa umidade em forma de pó. Todavia, o secador tem problemas com ampliação 
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de escala, e elevado consumo energético que pode vir a ser minimizado mediante a 

utilização de energia térmica de baixo custo, como a radiação solar e através do 

reaproveitamento do potencial térmico da corrente de ar de exaustão.  

Diversos trabalhos mostram que o leito de jorro com partículas inertes apresenta 

bom desempenho na secagem de polpas e resíduos de frutas, e que o desempenho do 

secador está relacionado com a composição da polpa ou do resíduo, processado. 

(MEDEIROS, 2001; SOUZA, 2009; BORGES, 2011; SOUZA JR., 2012; DANTAS, 

2013; MUSSI, 2014). Na grande maioria dos trabalhos são utilizados aditivos, como a 

maltodextrina e gomas ou são adicionados gorduras, amidos e pectina para ajuste da 

composição destes constituintes na polpa processada com o objetivo de viabilizar o 

processo de secagem, evitando o acúmulo de material e o comprometimento 

fluidodinâmico do leito de jorro. O acúmulo é decorrente da elevada higroscopicidade 

dos açucares, principalmente os redutores (MEDEIROS, 2001) presentes nas frutas, que 

provocam forte adesão do material às partículas inerte, aglomeração e aderência as 

paredes do secador. A baixa temperatura de transição vítrea dos açúcares é responsável 

pelas mudanças que ocorrem nas propriedades do produto e prejudica a secagem 

(ADHIKARI et al., 2004) sendo comum o uso de aditivos como maltodextrina, gomas e 

amidos modificados para minimizar os problemas. Por outro lado, na literatura são 

citados diversos trabalhos que demonstram o bom desempenho do leito de jorro na 

secagem de polpas e pastas de legumes  com elevada concentração de gordura e amido, 

respectivamente. A gordura atua como um lubrificante melhorando o escoamento 

interpartículas, aumentando a taxa de circulação de sólidos e mantendo estáveis as 

condições fluidodinâmicas do leito (MEDEIROS et al., 2001 e 2009). 

Embora se reconheça a importância dos aditivos na secagem das polpas de 

frutas, a adição destes muitas vezes em proporções bastante elevadas, descaracteriza o 

produto final em relação a composição da polpa de fruta original 

A secagem de leite bovino e de leite de cabra em leito de jorro, abordada por 

diversos autores (OCHOA – MATINEZ et al., 1993; BARRET, 1987; BARRET e 

FANE, 1990; MEDEIROS, 2010), tem mostrado o bom desempenho do secado com 

elevada produção   e qualidade do pó  compatível ao obtido no secador spray. OCHOA–

MATINEZ et al. (1993) avaliaram  a secagem de leite integral e desnatado  no  leito de 
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jorro e observaram  o importante efeito da  concentração de gordura na produção de pó, 

bem mais elevada  para o leite integral    

 Estudos recentes já comprovam que a adição do leite como um ingrediente é 

uma boa alternativa para a secagem de polpas de frutas em leito de jorro (CATELAM, 

2010; BRAGA, 2014). O leite adicionado a polpa além de enriquecer nutricionalmente 

o produto é um bom auxiliar na secagem promovendo maiores rendimentos e  

minimizando a  aglomeração e retenção de material no secador.  Por outro lado como é 

comum, principalmente no Brasil, o consumo de polpas de frutas com adição de leite, o 

pó da fruta com leite pode se tornar uma opção interessante para o mercado consumidor. 

 Considerando–se a importância do estudo da secagem de polpas de frutas 

minimizando-se o uso de aditivos e incorporando-se ingredientes nutritivos que atuem 

como agentes que viabilizem o bom desempenho do processo, este trabalho tem como 

objetivo o estudo da secagem da polpa de graviola com adição de leite em secador leito 

de jorro com partículas inertes. Pretende-se avaliar o efeito da concentração de leite na 

mistura, temperatura do ar de secagem, tempo de intermitência e vazão do ar sobre o 

rendimento, taxa de produção, umidade do pó, taxa de secagem e eficiência térmica. 

Serão obtidas as curvas de produção, os perfis de temperatura e umidade do ar na saída 

do secador e determinados o calor gasto na evaporação e perdido para o ambiente. Serão 

realisadas as análises físico-químicas dos pós com posterior avaliação do impacto do 

processo sobre as características físico-químicas e propriedades físicas das misturas 

reconstituídas por reidratação dos pós. 

O trabalho será complementado por cinco outros capítulos. 

  No capítulo 2 apresenta-se a revisão bibliográfica sobre a produção da 

graviola e benefícios da fruta; trabalhos que abordam o estudo de frutas 

com adição de leite como aditivo no processo de secagem; propriedades 

físicas das polpas de frutas; e técnica de secagem em leito de jorro. 

 No capítulo 3 descreve-se a metodologia empregada no desenvolvimento 

do trabalho, assim como todos os materiais e equipamentos utilizados. 

 No capítulo 4  são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

 No capítulo 5 finaliza-se o trabalho apresentando-se as principais 

conclusões. 

  No capítulo 6 são mostradas todas as referências citadas no trabalho. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 2.1 - Graviola (Annona muricata L.) 

 

A gravioleira (Annona muricata L.), espécie pertencente à família Annonacea, 

originada na América Central, é considerada a mais tropical das anonáceas (RAMOS, 

2001). Faz parte de um grupo de frutíferas de importância econômica em diversos 

países, como Venezuela, Colômbia, Porto Rico, Costa Rica, México, Panamá, Jamaica, 

Cuba, Espanha, Índia, Honduras, Guiana, Suriname, Brasil, Peru, Senegal e Cingapura, 

tendo a Venezuela se destacado como maior produtor há alguns anos (JUNQUEIRA et 

al., 1996). A Figura 2.1 mostra uma imagem ilustrativa da fruta. 

 

Figura 2.1 – Imagem da graviola 

 

É considerada, no Brasil, a segunda anonácea com maior área cultivada e 

produção, perdendo apenas para a pinheira. A região Nordeste tem a maior produção, 

em segundo lugar vem a região Norte (LEMOS, 2014). As denominações mais comuns 

são coração-de-boi, coração-de-rainha, jaca-de-pobre, jaca-do-pará e condessa (PINTO 

et al., 2001; SACRAMENTO et al., 2009). 

Grande parte dos frutos de graviola comercializados tem como destino os 

mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife e Brasília, e os 

principais mercados atacadistas encontram-se na região Nordeste. Na Central de 

Abastecimento de Salvador, observa-se a tendência de aumento da oferta da fruta fresca. 

Dados referentes a 2011 mostram que foram comercializadas mais de 52 toneladas, 
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apresentando naquele ano um crescimento de cerca 350% acima do volume 

comercializado no ano de 2005 (LEMOS, 2014). 

A comercialização da fruta fresca é dificultada por sua alta perecibilidade, 

distância dos mercados consumidores e o reduzido tempo de prateleira, podendo 

ocasionar perdas econômicas elevadas para produtores e varejistas.  Outros fatores 

como peso elevado, desuniformidade no tamanho e formato dos frutos, além de danos 

causados por pragas também dificultam a etapa de comercialização da fruta fresca. Por 

isso, existe uma tendência nacional de se processar minimamente a pasta de graviola 

(fruta descascada e congelada) em pacotes de 5 kg antes de se comercializar para as 

agroindústrias, sendo utilizadas para produção de doces, iogurtes, produtos medicinais 

cosméticos e outros. (JUNQUEIRA et al., 1996; NOGUEIRA et al., 2005).  

A composição da graviola, segundo a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (2011), está apresentada na Tabela 2.1. 

Os frutos são ricos em carboidratos com baixíssimos teores de gorduras, e não 

são considerados como de grande valor protéico (RIOS, 2013). Almeida (2009) 

destacou a graviola como excelente fonte de minerais. Destaca-se o teor de potássio, 

magnésio, e fósforo. A banana é uma fruta famosa como fonte de potássio, a pacova 

segundo a Taco (2011) apresenta 267 mg de potássio e a banana maçã 264 mg. O valor 

para a graviola apresentado na mesma tabela foi de 250 mg, mostrando-se como uma 

fruta rica em potássio.  
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Tabela 2.1. Composição da Graviola. Fonte: TACO (2011) 

Composição Valores para 100g  

Umidade (%) 82,2 

Energia (kcal) 62 

Proteínas (g) 0,8 

Lipídios (g) 0,2 

Carboidrato (g) 15,8 

Fibra Alimentar (g) 1,9 

Cinzas 1,0 

Cálcio (mg) 40 

Magnésio (mg) 26 

Manganês (mg) 0,08 

Fósforo (mg) 19 

Ferro (mg) 0,2 

Sódio (mg) 4 

Potássio (mg) 250 

Cobre (mg) 0,04 

Zinco (mg) 0,1 

Vitamina C (mg) 19,1 

 

2.2 – Leite 

 

O leite é caracterizado como uma emulsão diluída constituída de uma fase 

dispersa (óleo/gordura) e uma fase aquosa contínua (soro) e uma suspensão coloidal 
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formada de proteínas. O leite é utilizado para fins de alimentação e produção de 

derivados, atualmente estes produtos estão entre os principais componentes da dieta 

humana em várias partes do mundo, e com consumo crescente (HUPPERTZ et al., 

2006; GURGEL, 2014). 

A composição química do leite depende de vários fatores entre eles a raça do 

animal, estado de lactação, alimentação, condições climáticas, entre outros 

(MEDEIROS, 2010). Na tabela 2.2 apresentam-se os valores da composição do leite 

bovino integral utilizado no preparo das misturas. 

 

Tabela 2.2 – Composição do leite bovino integral (WALSTRA et al., 2006) 

Composição Valores médios (m/m) 

Água 87,1 

Sólidos sem gordura 8,9 

Lactose 4,6 

Gordura 4,0 

Caseina 2,6 

Minerais 0,7 

Ácidos orgânicos 0,17 

 

As proteínas do leite apresentam propriedades funcionais que afetam a 

funcionalidade do alimento, como a textura (reologia), cor, aroma, absorção/ligação de 

água e estabilidade. Provavelmente as propriedades funcionais mais importantes são 

solubilidade, hidratação, reologia, atividade de superfície e geleificação (FOX e 

McSWEENEY, 1998). A solubilidade é dependente do estado físico-químico das 

moléculas de proteína, que pode ser afetado tanto favoravelmente como negativamente 

por tratamento térmico, secagem, e outros processos durante sua fabricação e estocagem 

(MORR et al., 1985). A lactose apresenta uma elevada temperatura de transição vítrea 

(101°C), sendo esta característica uma condição importante para os processos de 

secagem, onde a baixa temperatura de transição vítrea torna-se um problema para 
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produção de pó. A adição do leite na polpa de graviola gera uma mistura com 

temperatura de transição vítrea maior do que a polpa de graviola pura. 

O leite está entre os fluidos alimentícios que apresentam comportamento 

newtoniano. Nestes fluidos segundo Bobbio e Bobbio (1992) não há qualquer interação 

entre seus componentes, ocorrendo apenas efeitos de atrito mecânico. A viscosidade de 

um fluido Newtoniano independe do gradiente de velocidade, variando com a 

temperatura e a pressão exercida sobre o fluido (CHEFTEL E CHEFTEL, 1983). Para o 

leite integral a viscosidade, a 20°C, é de 1,631 mPa m (WALSTRA et al., 2006). 

A obtenção do leite em pó no spray dryer é amplamente discutida na literatura. 

Estudos da secagem do leite em leito de jorro apresentaram bons resultados, porém são 

trabalhos bem escassos, sendo os mais relevantes Barrett (1987), Barrett e Fane (1990), 

Ochoa-Martinez et al. (1993), Ochoa-Martinez et al. (1995).  

 Barrett (1987) e Barrett e Fane (1990) estudaram a secagem do leite desnatado, 

suspensão de farinha de milho e efluentes da fabrica de amido, ambos com 10% de 

sólidos, em leito de jorro. Analisaram a taxa de acumulação de sólidos para diferentes 

vazões de alimentação, 2,55L/h, 3,10L/h, 3,50L/h e 4,03L/h para uma temperatura do ar 

de entrada de 100°C e tempo de secagem de 180 minutos. As maiores taxas de 

acumulação de sólidos no leito foram verificadas na secagem do leite desnatado. Para os 

ensaios realizados na menor vazão de alimentação a taxa de sólidos acumulados 

apresentou no inicio período de taxa crescente e após uma hora de secagem a taxa 

apresentou uma queda ate atingir taxa constante. Na maior vazão observaram apenas o 

período de taxa crescente. Os autores concluíram que o aumento da taxa de alimentação 

pode aumentar a quantidade de material depositado. 

 Ochoa-Martinez et al. (1993) estudaram a secagem do leite integral 

(homogeneizado e não-homogeneizado) e do leite desnatado no secador de leito de jorro 

com partículas inertes de polipropileno. Durantes os experimentos os autores 

constataram que na secagem do leite integral não-homogeneizado não houve acúmulo 

de material nas partículas, diferentemente do que foi observado para o leite desnatado. 

A partir desses resultados foram possível identificar que fator seria responsável por não 

haver acúmulo do leite integral no leito de partículas inertes. Em processos 

convencionais o leite desnatado é desidratado facilmente, enquanto que o leite integral 

apresenta maiores dificuldades devido o alto teor de gordura. Para o processo de 

secagem em leito de jorro a presença de gordura apresentou efeito contrário, se tornando 
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um facilitador na obtenção do produto desidratado. As gorduras presentes na 

composição do material reduziram a dureza do depósito de material sobre as partículas, 

facilitando o rompimento da película aderida e consequentemente o arraste do pó. 

 

2.3 - Propriedades físicas das pastas e suspensões 

  

O estudo das propriedades físicas é de fundamental importância para o 

dimensionamento de equipamentos utilizados no processamento de alimentos, como 

exemplo a secagem que envolve aquecimento, resfriamento, bombeamento, aspersão e 

pulverização de materiais (SOUZA, 2009). Durante o processo de secagem é possível 

que ocorra alterações na composição do alimento, o que pode levar a um produto final 

inadequado, gerando grandes prejuízos.   

Nos processos de secagem em leito de jorro com partículas inertes as 

propriedades das suspensões mais importantes são densidade, tensão superficial e 

comportamento reológico.  

A densidade de um líquido é determinada pela razão entre a massa e o volume 

por ela ocupada na temperatura que se encontra. A densidade muda de acordo com a 

temperatura e com a pressão, e é justamente essa mudança que gera os movimentos 

convectivos dos fluidos (FELLOWS, 2006; SOUZA, 2009). 

A reologia é a ciência que estuda as propriedades mecânicas dos materiais (Bird 

et al., 2002). Na indústria de alimentos os dados reológicos são importantes em diversos 

aspectos: no projeto e dimensionamento de equipamentos; na determinação da 

funcionalidade de ingredientes para o desenvolvimento de novos produtos; no controle 

da qualidade do produto final ou intermediário com análises de vida de prateleira do 

produto e, na textura correlacionando com os dados da análise sensorial.  (MASKAN, 

2000; ALVARO E AGUILERA, 2001; SOUZA, 2009). 

Os alimentos fluidos podem apresentar comportamento newtoniano ou não-

newtoniano, devido a grande variedade da composição (Alvarado e Aguilera, 2001). Os 

fluidos newtonianos são aqueles em que a viscosidade depende apenas da composição e 

da temperatura e a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional a taxa de 

deformação sofrida pelo fluido. Os sucos de frutas clarificados, por exemplo, os quais 

são isentos de sólidos em suspensões, apresentam comportamento Newtoniano 
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(SARAVACOS, 1970; IBARZ et al., 1989; KHALIL et al., 1989; IBARZ et al., 1992a e 

1992b; IBARZ et al., 1994; GINER et al., 1996). 

O fluido é não-newtoniano quando há interação entre os componentes do fluido, 

e essas dependem e afetam a taxa de deformação causadas por forças externas. Esse tipo 

de fluido pode ser puramente viscoso, viscoelástico, dependente ou independente do 

tempo (SOUZA, 2009).  Para os fluidos dependentes do tempo a viscosidade aparente 

do fluido varia tanto com a taxa de deformação quanto com a duração de sua aplicação. 

Se a viscosidade aparente diminui com o tempo de cisalhamento (na temperatura e taxa 

de deformação constante) os fluidos são considerados tixotrópicos. Se a viscosidade 

aparente aumenta são denominados reopéticos.  

Pesquisas evidenciam a influência de fatores, como a concentração e a 

temperatura, nos parâmetros reológicos de diversos alimentos líquidos, como é caso do 

suco de laranja (Ibarz et al., 1994; Telis-Romero et al., 1998), das polpas de frutas 

(Pelegrine et al., 2000; Medeiros, 2001; Assis et al., 2005), do leite de cabra (Medeiros, 

2004).  

Em geral para alimentos pastosos, a viscosidade tende a diminuir com o aumento 

da temperatura e da concentração de sólidos. Diversos autores estudaram o 

comportamento reológico de polpas de frutas e verificaram uma tendência da 

viscosidade diminuir com o aumento da temperatura e aumentar com o aumento da 

concentração de sólidos (MEDEIROS et al, 2006; PELEGRINE et al., 2000; ASSIS et 

al., 2005; KROKIDA et al., 2001).  

A dependência da viscosidade com a temperatura vem sendo bem representada 

pela equação de Arrhenius, para alimentos líquidos ricos em açúcares e sucos de frutas 

clarificados (Kaya E Sozer, 2005), sendo também bastante utilizadas correlações 

empíricas do tipo polinomial. 

 

2.4 - Secagem de polpa de frutas 

 

Secagem é a operação por meio do qual a água ou qualquer outro líquido é 

removido de um material. Esse conceito também se aplica a operação de evaporação, 

que é a concentração de soluções líquidas. Como vantagem do processo de desidratação 

temos o aumento da vida útil do alimento, facilidade no transporte e comercialização e 

redução nas perdas pós-colheita. (CELESTINO, 2010). 
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Esse é um método muito antigo de conservação de alimentos. Surgiu para ser 

utilizado na secagem de grãos 

Na secagem acorre dois fenômenos a transferência de calor e a transferência de 

massa. A transferência de calor é observada no aquecimento do produto e no processo 

de mudança de fase, através da vaporização do líquido. A transferência de massa é a 

passagem do liquido ou vapor que passa do alimento para a atmosfera. O controle da 

secagem é depende das condições internas de transferência de massa (características do 

sólido) ou das condições externas de transferência de calor (velocidade e temperatura do 

ar de secagem) (CRUZ, 2013). 

Para a secagem de polpa de frutas os processos mais utilizados são a liofilização 

e atomização, porém muitos estudos vêm mostrando a viabilidade de outras técnicas 

como a secagem em camada de espuma e leito de jorro.  

Marques (2008) estudou a liofilização de frutas tropicais (abacaxi, acerola, 

goiaba, mamão e manga), obteve elevadas taxas de congelamento criogênico, que 

geraram pequenos poros o que é considerado boa característica para a liofilização. Os 

resultados operacionais da cinética de secagem se ajustaram ao modelo de Page, que é 

um dos mais indicado para estimar a taxa de secagem. Obteve um produto final com 

baixo teor de umidade e com as qualidades físicas e nutricionais preservadas, mostrando 

ser um processo promissor. 

Martin (2013) estudou a secagem da polpa de cupuaçu (comercial e in natura) 

por atomização utilizando como agente carreador a maltodextrina 10DE. Avaliou a 

influência da temperatura de entrada do ar no secador e a concentração da 

maltodextrina, tendo como respostas o rendimento de secagem, teor de água, 

higroscopicidade, atividade de água, teor de vitamina C, pH, açucares e cor para ambos 

os tipos de polpa. Mostrou que as variáveis avaliadas apresentaram influências 

significativas nas características do produto final. Obteve um rendimento de 36,13±10,8 

para o pó do cupuaçu comercial e 32,72±1 para o pó de cupuaçu in natura. 

Cruz (2013) estudou a obtenção da polpa de goiaba em pó pelo método de 

secagem em camada de espuma. O produto final apresentou boa retenção de 

componentes nutricionais de interesse como licopeno e β-caroteno. Nos testes de 
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aceitação sensorial a maior concentração do emulsificante não interferiu na aceitação 

dos refrescos feitos a partir do produto obtido.  

 

2.5 - Uso do leite como adjuvante de secagem 

 

Nos últimos anos surgiram muitos trabalhos utilizando-se o leite associado a 

uma fruta com o objetivo de facilitar os processos de secagem. Como se trata de um 

produto natural acaba se tornando uma excelente alternativa para as indústrias devido a 

não restrição quanto ao seu uso, além do enriquecimento nutricional proporcionado ao 

produto final. O leite vem apresentando bons resultados em diversos processos de 

secagem (Catelam, 2010; Braga, 2014).    

Catelam (2010) estudou a influência da concentração do leite em um mix 

leite/polpa de maracujá na produção de pó em sistemas de secagem diferentes: secagem 

em leito pulso-fluidizado, atomizador e liofilizador. O leite desnatado foi utilizado para 

substituir parte de aditivos comumente utilizados nestes tipos de secagem, como a 

maltodextrina e a goma arábica. A substituição total dos aditivos pelo leite desnatado no 

atomizador apresentou resultados satisfatório frente a utilização somente dos aditivos 

usuais, como a maltodextrina e a goma arábica. No secador por atomização a 

substituição dos aditivos pelo leite na proporção de 1:8 (polpa:leite), apresentou 

rendimento de 15,5%. O melhor resultado foi o obtido ao utilizar a proporção de 1:4:4 

(polpa::maltodextrina:leite) com rendimento de 23,32%, com substituição de 50% do 

aditivo pelo leite. Na secagem pulso-fluidizado, mesmo com problemas experimentais 

enfrentados pelo autor, as misturas na proporção 3:7 (polpa/leite) apresentaram 

rendimento entre 10,68 a 20,88%, enquanto que diferentes proporções 

polpa/aditivo/leite variaram de 4,32 a 7,1%. O autor concluiu que quanto maior a 

proporção de leite maior o rendimento. 

 Kadam et al. (2010) avaliaram o efeito da temperatura do ar de secagem (65, 75 

e 85°C) e a concentração da do leite (0, 10, 15, 20 e 25%) na mistura manga/leite sobre 

algumas características físico-químicas e qualidade do pó obtido pelo método de 

secagem em camada de espuma. Quase todas as características físico-químicas 

mostraram uma tendência decrescente com o aumento da temperatura do ar de secagem. 

Os melhores resultados foram apresentados para a concentração de 10% de leite e 65°C 

de temperatura do ar de secagem. 
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 Gurgel (2014) estudou a obtenção do pó de graviola com leite em camada de 

espuma. Além da adição do leite havia como aditivo o emustab e a liga neutra. As 

variáveis independentes do planejamento foram a espessura da camada (3, 4,5 e 6mm), 

temperatura (50, 60 e 70°C) e concentração do leite (0, 20 e 40%). Os outros aditivos 

foram mantidos com concentrações fixas em todos os ensaios. A autora concluiu que a 

melhor condição de secagem foi obtida com uma espessura de 3mm, temperatura de 

70°C, e adição de 40% de leite. A maior concentração de leite garantiu espuma com 

melhor estabilidade. 

 

2.6 - Leito de jorro 

 

O secador do tipo leito de jorro foi desenvolvido por Mathur e Gishler (1955) 

visando a secagem de grãos de trigo. O método ocupa lugar de destaque nos processos 

envolvendo contato entre partículas sólidas e fluídas. Aplica-se eficientemente na 

secagem de matérias granulares, pastas e suspensões (MEDEIROS, 2001). 

Os primeiros estudos sobre secagem de pastas e suspensões em leito de jorro 

foram realizados por Reger et al. (1967), na união Soviética, para secagem de lacas e 

tintas. Desde então, o leito de jorro, vem sendo utilizada na secagem de diversos tipos 

de materiais, tais como sangue animal (PHAM, 1983), leveduras, polpa de frutas 

(ALSINA et al., 1996), leite, extratos farmacológicos, soluções de sal e açúcar, além de 

vários produtos químicos, com resultados bastante promissores (PASSOS et al., 1997). 

O leito de jorro convencional é constituído de uma base cônica conectada a uma 

coluna cilíndrica, com jato de fluído injetado por um orifício localizado no centro da 

extremidade inferior da base cônica. O leito é formado pela penetração da corrente de 

gás através das partículas sólidas, cuja circulação dar-se início quando a vazão do gás é 

suficiente para provocar o movimento ascendente destas partículas a níveis acima do 

leito. Uma região central de alta porosidade denominada de jorro é formada, e as 

partículas são arrastadas pneumaticamente, formando no topo uma fonte de sólidos. A 

região anular é caracterizada pela baixa porosidade e pelo movimento descendente dos 

sólidos, cujo comportamento assemelha-se ao de um leito deslizante. As regiões do leito 

estão esquematizadas na Figura 2.2 
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Embora as partículas possam voltar ao longo da interface jorro-anel, a maior 

parte retorna pela região inferior da base tronco-cônica, onde inverte o sentido do 

movimento, deslocando-se ascendentemente, caracterizando assim o movimento cíclico 

dos sólidos (MEDEIROS, 2001). 

 

Figura 2.2 -  Regiões do leito de jorro 

 

Dentre os secadores convectivos, o secador em leito de jorro com partículas 

inertes apresenta a vantagem de exibir altas taxas de transferência de calor e massa, o 

que permite que se obtenha produtos com granulometria fina e uniforme em menor 

tempo de contato, o que contribui para a qualidade do produto desidratado. Os fatores  

relacionados com as taxas determinam o desempenho da secagem. (MEDEIROS, 2001; 

ROCHA e TARANTO, 2008) 

A alimentação da suspensão pode ser por gotejamento ou pulverização com 

auxílio de um bico injetor. Pode ser feita na parte superior do equipamento, na base 

central da coluna ou no interior da região anular (SOUZA, 2009). Nesse tipo de secador, 

a atomização da suspensão ou da pasta sobre o leito reveste as partículas inertes com 

uma fina camada de material, conforme se observa na Figura 2.3. Na medida em que se 

processa a secagem, a película do material aderido na superfície do inerte se torna frágil, 

fragmentando-se devido aos efeitos de colisões interpartículas, e o produto na forma de 

pó é então arrastado para fora pela corrente de ar, através do ciclone conectado ao 

secador e a partícula volta a ser recoberta com a suspensão reiniciando a ciclo. No 

entanto, muitas vezes as taxas de remoção da película são muito baixas, promovendo 
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acumulação do material no leito. Essa acumulação é considerada como um grave 

problema, chegando até mesmo a inviabilizar a secagem de diversos materiais neste tipo 

de secador, isso é, levando o sistema de jorro ao colapso, interrompendo o processo de 

secagem (MEDEIROS, 2001). 

              

Figura 2.3 - Representação das etapas de secagem em leito de jorro. Fonte: 

Trindade (2004) 

 

São dois os fatores que governam a performance do secador: as taxas de 

transferência de calor e massa e a friabilidade da película que envolve as partículas 

inertes. Um desses fatores pode ser limitante do processo, o primeiro vai estar 

relacionado a taxa de secagem e o segundo a estabilidade da fonte, pois uma película de 

forte adesão pode gerar um acumulo de partículas e levar o sistema ao colapso. 

Dessa forma, vários estudos buscam conhecimento mais detalhado sobre o efeito 

físico causado pela presença de pastas e suspensões durante a secagem em leito de jorro. 

Parâmetros como queda de pressão, velocidade de jorro mínimo e taxa de circulação das 

partículas são analisados já que refletem diretamente sobre a estabilidade do leito e na 

eficiência do processo. 
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O leito de jorro destaca-se como concorrente do spray-dryer pelo baixo custo de 

investimento. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pasta. Vários trabalhos já foram 

desenvolvidos com secagem de suspenções em leito de jorro. 

Medeiros (2001) estudou a influência da composição química correlacionada 

com propriedades físicas das suspensões, na secagem em batelada de polpas de frutas 

tropicas em leito de jorro. Os resultados encontrados pelo autor mostram que a 

evaporação ocorre praticamente nos instantes iniciais da secagem, sendo identificada 

uma importante interferência das polpas nos parâmetros fluidodinâmicos do jorro. A 

composição das polpas não interferiu nas taxas de evaporação nem no grau de 

saturação, observando-se, entretanto, a influência da mesma no grau de saturação 

máximo, atingido em alguns ensaios onde foram verificados problemas de instabilidade. 

O autor observou baixa eficiência na produção de pó em muitos ensaios, verificando 

uma elevada retenção de sólidos e uma grande quantidade de material disperso ou 

aderido as paredes do equipamento. Concluiu que a gordura presente na polpa favorece 

o processo de secagem enquanto que os açucares redutores prejudicam. 

Sousa (2009) estudou a secagem em leito de jorro de uma mistura de frutas 

(manga, umbu e siriguela) com o objetivo de obter um pó enriquecido a baixo custo. A 

formulação utilizada baseou-se no trabalho de Medeiros (2001). Conseguiu um bom 

desempenho do secador para a mistura das frutas com adição da oleína ou gordura de 

palma, amido e pectina. Obteve uma boa reconstituição da polpa atestando a qualidade 

do produto. O rendimento da produção de pó mais alto foi de 59,2% para uma 

temperatura de 80°C, vazão de alimentação de 5mL/min e tempo de intermitência de 5 

minutos. A umidade do pó variou de 4,4 a 7,5%, dentro da faixa recomendada para 

conservação e armazenamento do produto. A temperatura apresentou efeitos 

significativos nas variáveis respostas analisadas, quanto mais alta maior o rendimento, e 

menor acúmulo, todavia, maiores perdas de vitamina C.  

Borges (2011) realizou o estudo das características físico-químicas do bagaço da 

acerola (Mallpighia glabra L.), cajá-umbu (Spondia ssp.), jambolão (Syzygium cumini.) 

e pitanga (Eugenia uniflora.), desidratado em leito de jorro. Os bagaços do cajá-umbu e 

da pitanga apresentaram maiores rendimentos na secagem. Os bagaços com maiores 

teores de gordura apresentaram maiores eficiências, mostrando a influência da 

composição química no processo. Porém, em relação ao teor de fibras não houve 

interferência no desempenho da secagem. Os produtos desidratados dessas frutas 
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demonstraram serem ricas fontes de compostos fenólicos de expressiva atividade 

antioxidante. Destacam-se os resíduos desidratados de acerola e jambolão com toeres 

significativos de antocianinas. O resíduo desidratado da acerola destacou-se dos demais 

pela concentração de ácido ascórbico, mostrando-se como uma importante fonte deste 

composto. 

Mussi (2014) avaliou o desempenho da secagem do jambolão, avaliando a 

influência da temperatura e velocidade do ar em relação ao teor umidade, à atividade de 

água, às antocianinas totais, à atividade antioxidante, à distribuição de tamanho e à 

massa específica do leito das partículas. A umidade do produto final ficou na faixa de 4 

a 9%. A atividade de água ficou abaixo de 0,3 para amostras coletadas no leito e de 0,6 

para as coletadas no ciclone. A temperatura apresentou efeito negativo sobre a umidade, 

atividade de água e as antocianinas totais. A velocidade do ar não interferiu na 

característica do produto. Na faixa de temperatura trabalhada (60 a 80°C) pelo autor, 

ocorreu degradação das antocianinas de 60 a 70% da concentração inicial. 

Almeida (2009) avaliou a secagem de pastas em leito de jorro, analisando o 

comportamento fluidodinâmico, térmico e da massa de pó produzido na secagem em 

regime transiente. As pastas utilizadas foram água destilada, lodo de esgoto, leite 

desnatado, ovo de galinha integral homogeneizado e carbonato de cálcio. O autor 

destaca que o tempo necessário para o leito de jorro alcançar o regime permanente pode 

variar expressivamente dependendo da vazão de alimentação da pasta e da condição de 

jorro aplicada. Na análise fluidodinâmica foi constatado que dependendo do tipo de 

pasta, concentração e vazão de alimentação o regime de jorro pode sofre modificações 

significativas, indicando a instabilidade do sistema.   

 Morais Filho (2013) estudou a aplicação de modelos que descrevam o 

comportamento do leito de jorro na secagem de pastas e suspensões com alimentação 

contínua. O modelo gerado foi baseado no modelo CST (Freire et al., 2009; Fernandes, 

2005) cuja base teórica é fundamentada nos balanços macroscópicos de calor e massa 

para as três fases envolvidas no processo (gasosa, líquida e sólida). O trabalho teve 

como objetivo avaliar o comportamento da vazão de alimentação, temperatura e vazão 

do ar de secagem na dinâmica de secagem.  Para validação do modelo foram utilizados 

dados da secagem de leite de cabra e resíduo da acerola. O modelo gerado pelo autor 

representou bem o processo.   
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 Fernandes (2005) analisou a eficiência energética da secagem de pastas em leito 

de jorro. Estabeleceu condições ótimas de operação e propôs modificações no processo 

a fim de melhorar sua eficiência energética. O autor trabalhou com modelos do processo 

de secagem, sendo composto por balanços de energia no aquecedor e no leito, balanço 

de massa por componente e global nas fases sólidas e gasosas. A taxa de secagem foi 

quantificada pela diferença entre a agua presente na pasta e a água presente no sólido. A 

eficiência energética foi determinada pela razão entre a energia necessária para evaporar 

a água e as somas das energias necessárias para movimentar e aquecer o ar. Os 

resultados obtidos na simulação em estado estacionário e regime transiente foram 

comparados com dados experimentais indicando que o modelo representa bem o 

processo. O autor concluiu que a eficiência energética é favorecida pelo aumento na 

vazão de pasta e pela diminuição das potências de aquecimento e do soprador, e não 

sofre influência da temperatura de entrada da pasta.    

 Braga (2014) estudou a secagem em leito de jorro convencional e retangular da 

polpa de amora com adição de leite. Com base nos ensaios iniciais realizados no 

secador convencional foram determinadas as melhores condições de operação quanto a 

temperatura, vazão de alimentação, tipo de inerte e tipo de alimentação. A proporção 

leite/amora foi fixada inicialmente, sendo concluído que os melhores rendimentos foram 

obtidos com as partículas de poliestireno, alimentação feita por gotejamento, 

temperatura de 60°C e 2mL/min de vazão de alimentação. Na segunda parte do estudo, 

analisou a influência da concentração do leite na mistura alimentada, concluindo que 

maiores proporções de leite aumenta o rendimento do processo. Foi formulada uma 

pasta modificada com adição de óleo de palma e caseína, porém a melhor pasta foi a de 

leite/polpa de amora (25%:75% (V/V)), cuja secagem apresentou  maior  estabilidade 

fluidodinâmica, melhor desempenho do processo e boa qualidade do produto final, com 

baixa degradação das antocianinas (inferior a 15%). Para as secagens realizadas com o 

leito de jorro retangular com dupla fenda, o autor observou que o aumento da vazão de 

alimentação e da temperatura apresentaram efeitos negativos para a eficiência de 

produção de pó. A eficiência de produção para esse novo modelo de secador foi de 

77,95%, empregando--se as mesmas condições operacionais do secador convencional 

na proporção de leite-polpa de amora (25%:75% (V/V)).  
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3. Material e Métodos 

 

Neste capítulo são descritos os materiais e equipamentos bem como a 

metodologia adotada nos experimentos de secagem, nas análises físico-químicas e 

determinação das propriedades  físicas e reológicas dos materiais. Ao final apresenta-se 

a metodologia de cálculo empregada para determinação das taxas de secagem, calor 

gasto na evaporação da polpa e eficiência térmica com base nos balanços materiais e de 

energia no secador. 

 

3.1 - Material 

 

3.1.1 - Polpa de fruta e Leite 

 

A polpa de graviola foi obtida pelo despolpamento manual da fruta in natura.  

As frutas foram adquiridas em feiras livres, e despolpadas assim que se encontravam em 

estado maduro. Após o despolpamento as frutas foram processadas em liquidificador 

doméstico e peneiradas em peneiras de plástico com malha de nylon de 0,5mm, para 

eliminação de quaisquer resquícios de casca ou caroço. Foram separadas em porções de 

250 g para congelamento em freezer doméstico a -20 ºC. 

O leite utilizado foi o bovino integral pasteurizado, adquirido em mercado local.  

 

3.1.2 - Material inerte 

 

Na secagem de suspensão em leito de jorro é necessário empregar material inerte 

para compor o leito na coluna de secagem. Utilizou-se uma carga de 2500 g de partículas 

de polietileno de alta densidade. A densidade das partículas (       ) foi determinada por 

picnometria líquida, utilizando-se picnômetros previamente calibrados e álcool etílico, calculada 

pela Equação (1).  

        
               

                                      
                                   (1) 
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O diâmetro das partículas corresponde ao diâmetro da esfera de igual volume deslocado.  

Utilizou-se provetas graduadas e álcool etílico. Anotou-se o volume deslocado após inserir os 

inertes na proveta.  

A densidade aparente (   ) foi determinada pela adição de uma massa de inerte na 

coluna cilíndrica do leito de jorro. Pela altura atingida pelos inertes determina-se o volume 

aparente. A densidade aparente foi determinada pela divisão da massa de partículas inertes e o 

volume aparente ocupado. A porosidade do leito estático ( ) foi determinada pela Equação (2). 

As medidas foram realizadas em triplicata.  

                                                                           (2) 

 

3.2 - Equipamentos 
 

A Figura 3.1 representa o leito de jorro  esquematizado. O equipamento está 

localizada no Laboratório de Sistema Particulados. É constituída de uma coluna 

cilíndrica (18 cm de diâmetro e 72 cm de altura) com base cônica (ângulo incluso 60°, 

13 cm de altura e 3 cm de diâmetro da entrada do ar), construída em aço inoxidável com 

visores em acrílico.  

Acoplado a coluna tem-se um ciclone Lapple (10 cm diâmetro da coluna) para 

promover a separação entre o pó e o ar. O pó é coletado na parte inferior do ciclone por 

sacos plásticos de 300 ml.  

Para alimentação do ar, dispõe-se de um soprador marca IBRAM-Weq modelo 

CR-6 com 7 cv de potência, acoplado na base cônica do secador. O ar é aquecido em 

um trocador de calor constituído de duas resistências, nesse sistema utiliza-se um 

controlador de temperatura marca OMRON, modelo E5AW com precisão de 0,1ºC e 

controle de temperatura na faixa de 1ºC. O sensor de temperatura do controlador 

localiza-se abaixo da placa distribuidora de ar na base cônica da coluna. 

As misturas foram alimentadas de forma  atomizada, utilizando-se um bico 

atomizador de duplo fluido.  Ligado ao atomizador têm-se uma bomba peristáltica 

Masterflex L/S Compact Drive para alimentação da suspensão e um compressor de 

baixa potência – bomba a vácuo com fluxo invertido (marca Milipore), para fornecer o 

ar de atomização.  

 Instrumentos de medição foram instalados no sistema. Dois termopares do tipo 

K (chromel-alumel) para acompanhamento da temperatura do ar na saída do ciclone e 
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da parede da coluna. Um termohigrômetro digital para medida de umidade relativa e 

temperatura do ar, marca Novasina MS1, com precisão de 0,1% e 0,1ºC. Anemômetro 

digital, marca Minipia com precisão de 0,1m/s, para regular a velocidade do ar. 

 

 

 Figura 3.1 – Ilustração da unidade de secagem em leito de jorro 

 

3.3 - Metodologia Experimental 

 

3.3.1 - Preparação das misturas 

 

No planejamento experimental, a composição da alimentação foi uma das 

variáveis independentes. Trabalhou-se com proporções de 30, 40 e 50% em peso de 

leite. Após o descongelamento e pesagem da polpa calculou-se a quantidade de leite 

necessário para a mistura, homogeneizada em liquidificador doméstico. Realizaram-se 

análises de sólidos solúveis e de umidade das misturas antes de iniciar o processo de 

secagem. 
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3.3.2 - Ensaios de secagem 

 

Foram realizados testes preliminares de secagem com a finalidade de definir  as 

formulações a serem  estudadas. Foram testadas formulações com a polpa sem nenhum 

aditivo, polpa com adição de leite em diferentes proporções e polpa com adição de leite 

e maltodextrina. 

Em todos os ensaios a alimentação da suspensão foi atomizada e intermitente 

com uma vazão fixa de 7±0,8 mL/min.  É importante destacar que a variação  na  vazão 

de alimentação se deve as  diferentes características  das formulações,  em relação a 

densidade e  ao comportamento reológico.  

 Segundo Trindade (2004), a definição do tempo de intermitência se resume ao 

tempo entre o início de duas alimentações subsequentes. Foi fixado um total de 6 

alimentações por ensaio com duração de 6 minutos, mantendo-se assim uma massa 

alimentada média em todos os ensaios de   245,35±28,52 g. 

 

3.3.3 - Planejamento experimental 

 

Definiram-se como variáveis independentes a concentração de leite (XL) sendo 

determinado por g de leite/ g de mistura em %, tempo de intermitência (      ), 

temperatura (   ) e a razão  entre a velocidade do ar a e a velocidade de jorro mínimo 

(      ). A concentração do leite variou de 30 a 50%, o percentual mais baixo foi 

baseado nos resultados de Braga (2014) e o superior baseado na forma de como 

geralmente é consumida a fruta na forma de suco com adição de leite na mesma 

proporção e também objetivando um pó final com maiores concentrações de fruta e não 

de leite.  

A variável tempo de intermitência foi considerada como sendo a soma do tempo 

de alimentação com o tempo de suspensão da alimentação, lembrando que o tempo de 

alimentação foi fixado em 6 minutos. A vazão do ar de secagem foi estimada a partir da 

curva característica (queda de pressão x velocidade do ar) para o leito de 2500 g de 

inerte isento de suspensão.    
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Os ensaios foram realizados de acordo com um planejamento fatorial 2
4
 com três 

repetições no ponto central, sendo realizados de forma aleatória. Na Tabela 3.1 são 

apresentadas as variáveis independentes codificadas e seus respectivos valores. 

 

Tabela 3.1 – Variáveis independentes do planejamento experimental 

Valores 

Codificados 

XL 

(%) 

     

(°C) 

       

(min) 

       

-1 30 70 10 1,2 

0 40 80 12 1,35 

1 50 90 14 1,5 

 

O delineamento das condições operacionais conforme o planejamento 

experimental, é apresentado na Tabela 3.2 onde as variáveis independentes aparecem 

codificadas na forma definida pelas equações (3), (4), (5) e (6). 

  
  

     

  
                                                          (3) 

   
  

      

  
                                                        (4) 

      
  

         

 
                                                         (5) 

       
            

    
                                                 (6) 
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Tabela 3.2 – Delineamento das condições experimentais conforme o 

planejamento fatorial 2
4
 com 3 repetições no ponto central 

Ensaio   
     

 
       

         

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

 

3.3.4 - Procedimento experimental 

 

 O desenvolvimento dos experimentos foi realizado pelas etapas descritas a 

seguir: 

1) Pesagem dos 2500 g de inerte; 

2) Instalação dos termopares e do termohigrômetro e ajuste da vazão de 

alimentação; 

3) Partida do sistema e ajuste da vazão do ar, medida com anemômetro na saída do 

ciclone; 
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4) Estabilização das condições operacionais, atingida quando não havia mais 

variações na temperatura e umidade relativa da corrente de ar na saída do 

ciclone; 

5) Início da alimentação atomizada da mistura, respeitando o tempo de 

intermitência da alimentação e o número de alimentações estabelecido.  A 

umidade relativa do ar na condição estabilizada foi registrada para determinação 

da umidade absoluta do ar  alimentado ao secador: 

6) Durante o período de secagem, foram coletados dados de temperatura e umidade 

relativa do ar na saída do ciclone em intervalo de 2 minutos. O saco de coleta do 

pó foi trocado a cada início e parada de alimentação, para determinação da 

massa coletada  nos respectivos períodos  de alimentação e  suspensão da 

alimentação..  A massa da polpa introduzida no secador foi determinada através 

da pesagem do reservatório (becker) após cada alimentação; 

7) Após o termino das seis alimentações, considerando o tempo de suspensão da 

última alimentação, pesava-se o leito de inerte para determinar a massa de 

material retido. O experimento estava concluído e os equipamentos eram 

desligados; 

Ao final de cada ensaio pesava-se os sacos com o pó produzido em cada etapa 

do experimento. Após a pesagem os pós eram misturados em um único saco para 

realização das análises físico-químicas. O produto final foi armazenado na geladeira. 

Como variáveis a serem analisadas têm-se o rendimento e a taxa de produção. O 

rendimento é expresso pela razão entre a massa total de sólidos produzida e a massa 

total de sólidos alimentada, conforme Equação (25). A taxa de produção é determinada 

a partir da construção da curva de massa produzida em função do tempo, sendo a taxa 

representada pela inclinação da reta obtida. 

 

     
          

                 
                                           (25) 

 

3.4 – Análises físico-químicas 
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As análises físico–químicas foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos do Departamento de Engenharia Química. As análises foram pH, sólidos 

solúveis totais, umidade, atividade de água, acidez total titulável, solubilidade e tempo 

de reconstituição. Os métodos empregados foram aplicados a polpa da fruta, as misturas 

(polpa+leite), aos pós produzidos ou às misturas reconstituídas pela  reidratação dos 

pós. Foram realizados em triplicata.  

 

3.4.1 - Potencial Hidrogeniônico - PH 

 

As medidas do pH foram feitas no potenciômetro TECNAL, Modelo: Tec-5, 

conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). O equipamento foi 

previamente calibrado com soluções padrões de pH 4,00 e 7,00.   

 

3.4.2 - Sólidos Solúveis – SST 

 

Para as medidas dos sólidos solúveis (determinação do °Brix) foi utilizado o 

refratômetro digital, ATAGO, SMART-1. A calibração do equipamento foi realizada 

com água destilada. Determinaram-se os sólidos solúveis da polpa in natura, das 

misturas polpa e leite nas diferentes concentrações e  das  misturas reconstituídas a 

partir da reidratação dos pós. 

  

3.4.3 - Teor de Umidade 

 

Foram determinados os teores de umidade da polpa in natura, das misturas e do 

pó. Para as polpas in natura e misturas as análises foram realizadas em estufa de 

circulação de ar (TECNAL TE-394/I, Brasil) a 70°C até peso constante. O cálculo do 

teores de umidade em base úmida        e em base seca        foram efetuados  a 

partir das Equações (7) e (8), respectivamente. 

 

    
               

        
                                                       (7) 
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                                                              (8) 

 

Para as análises com o pó utilizou-se a balança de infravermelho (METTLER 

TOLEDO, LJ16). Ajustou-se a temperatura da balança para 70°C e o tempo para 90 

minutos. Esse tempo foi fixado mediante pré-testes onde foi observado que nesse tempo 

as umidades já não variavam. 

 

3.4.4 - Atividade de água - aW 

 

Foi utilizado um analisador de atividade de água do tipo AQUALAB (SERIE 

3TE, Brasil). O equipamento foi previamente calibrado com água destilada. As amostras 

foram transferidas para cápsulas de leitura do próprio equipamento, para a determinação 

de atividade de água. 

 

3.4.5 - Acidez Total Titulável – ATT 

 

Foi adicionado no erlenmeyer, 1g para análise no pó ou 1 mL para polpa, em 

seguida adicionava-se 50 mL de água destilada e homogeneizava. Como indicador de 

pH foi inserido de 3 a 4 gotas de fenolftaleína. Procedeu titulação com solução de 

hidróxido de sódio a 0,1 N, conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz 

(1985). Sendo determinada pela Equação (9) a seguir. 

 

    
                  

                
  

                               

        
                   (9) 

 

Onde:       é a normalidade da solução de NaOH;         é a equivalente do ácido  

(0,06404);        é o volume de NaOH gasto na titulação (em mL);       é o fator de 

correção da solução de NaOH;          é a massa da amostra (em g). 
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3.4.6 – Solubilidade 

 

  Para avaliar a solubilidade dos pós foi adotado o método descrito por Eastman 

& Moore (1984) modificado por Cano-Chauca et al., (2005), empregado na 

determinação da solubilidade do pó em água. Prepara-se uma solução do pó com a água 

e deixa sob agitação por um tempo, parte dessa solução é centrifugada e depois parte do 

sobrenadante é transferido para um pesa-filtro que será submetido à secagem em estufa 

até peso constante. O percentual de solubilidade será calculado pela diferença entre o 

peso final e o inicial do material contido no pesa-filtro. A solubilidade foi determinada 

pela Equação (10). 

              
                            

              
                   (10) 

 

3.4.7 – Tempo de reconstituição das misturas  

 

 O tempo de reconstituição das misturas foi avaliado mediante adição de água 

destilada ao pó até atingir a quantidade de sólidos solúveis desejada.  A solução é 

mantida sob agitação até não se observar nenhum aglomerado de pó. 

 

3.5 - Determinação das propriedades físicas da polpa, das misturas e 

da mistura reconstituída 

 

Empregou-se a mesma metodologia  na determinação das propriedades físicas da 

polpa natural e das misturas  polpa e leite nas diferentes proporções.  Retirava-se a 

polpa do freezer, aguardava-se o descongelamento e esperava-se  que atingisse a 

temperatura ambiente, mantida em torno de 25°C.   Preparava-se a mistura a ser 

analisada e efetuavam-se as medidas de densidade e viscosidade conforme a 

metodologia descrita a seguir. Para o caso da mistura reconstituída  o pó foi reidratado 

com agitação, mediante adição de água  em quantidade suficiente para recompor o teor 

de sólidos da mistura processada.  

 

3.5.1 - Massa específica 
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A massa específica ( ) foi determinada experimentalmente por picnometria 

utilizando-se picnômetros de 50 mL, previamente calibrados. Os picnômetros foram 

higienizados e levados para secar em estufas a 105°C por no mínimo 4 horas. Depois de 

secos são calibrados com agua destilada para determinação exata do volume e retornam 

a estufa para outra secagem. Depois de secos realiza-se a pesagem do picnômetro 

preenchido com o material, determinando-se a   massa específica, pela Equação (11) 

  
               

    
                                                  (11) 

 

3.5.2 – Ensaios reológicos 

 

Foram obtidas as curvas reológicas da polpa pura, das misturas e da mistura 

reconstituída com 50% de leite em viscosímetro rotatório (Brookfield DV-II+Pro).   

Realizaram-se medidas do torque e viscosidade aparente em função da velocidade de 

rotação da haste (Spindle na forma de disco) em  amostras de 300 ml  do material.  

Iniciavam-se as medidas na menor velocidade de rotação que era aumentada 

gradativamente.  O equipamento foi ajustado para realizar as leituras no período de 

cinco minutos. Os resultados são apresentados  na forma de gráficos  da viscosidade 

aparente e torque  em função da velocidade de rotação.  

 

3.6 - Metodologia de Cálculos  

 

As curvas de secagem foram construídas a partir dos dados  de umidade relativa 

e  temperatura do ar na saída do ciclone, obtidos  durante todo o período de secagem e 

(com e sem alimentação da mistura) contados a partir do instante  em que se iniciava a 

primeira alimentação da mistura. A metodologia empregada na construção  das curvas 

de umidade  em função do tempo  e nas determinações   das taxas de secagem,  do calor 

gasto na evaporação da água e do calor perdido para o ambiente pode ser descrita como 

segue: 

 Antes de se proceder a alimentação da mistura, depois de estabilizado o 

sistema na temperatura de trabalho e com a vazão do ar no jorro fixada  

de acordo com relação v/vjm estipulada para o ensaio, registrava-se as 



Capítulo 3 – Material e métodos__________________________________________________________ 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

Izadora Pereira Machado, Fevereiro/2015                                                                                                34 
 

medidas de umidade relativa e das temperaturas de bulbo seco do ar na 

entrada e na saída do secador; 

  Considerando que nestas condições (na ausência da mistura) não ocorre 

qualquer processo de secagem, a umidade absoluta do ar de exaustão é a 

mesma do ar alimentado. Com os dados de umidade relativa e 

temperatura de bulbo seco do ar de exaustão, determinou-se através das 

cartas psicrométricas a umidade absoluta do ar. A partir da umidade 

absoluta e com a temperatura de bulbo seco do ar, medida na entrada do 

secador, as demais propriedades do ar alimentado foram determinadas: 

umidade relativa, umidade de saturação, temperatura de bulbo úmido, 

massa específica e entalpia específica; 

 

 A partir do momento em que se iniciava a alimentação da mistura, 

registrava-se a cada  dois minutos a temperatura e umidade relativa do ar 

na saída do secador. Utilizando-se as cartas psicrométricas, foram obtidas 

todas as propriedades do ar na saída do secador necessárias para 

construção das curvas de umidade, determinação das taxas de secagem  e 

balanços de massa e energia no secador ; 

 

 A vazão mássica de ar isento de umidade (Ws), foi calculada a partir 

dos dados psicrométricos do ar na saída do secador e da velocidade do 

ar no jorro, de acordo com a Equação (12): 

 

         
   

       

        
                                     (12) 

                                 

Onde:    é o diâmetro da coluna do secador; ν a velocidade do ar;     é a 

densidade do gás na saída,     a umidade do gás na saída. 

 A partir do balanço de massa do ar isento de umidade no secador, 

representado pela Equação (13) as taxas de secagem (K) foram 

calculadas: 

                                                      (13) 
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 Onde,          é a vazão mássica do ar isento de umidade,     e     as 

umidades do ar na saída e na entrada respectivamente. 

O calor perdido para o ambiente (  ) foi estimado  a partir do balanço de entalpia  

no secador  representado na Equação (14), adotando-se as seguintes considerações : 

 A temperatura ambiente (T0), foi considerada como a temperatura de 

referência para  o cálculo das entalpias da mistura alimentada e do pó 

produzido; 

 As entalpias específicas do ar na entrada e saída do secador foram 

determinadas a partir das cartas psicrométricas; 

 Na saída do secador o pó se encontra em equilíbrio termodinâmico com o 

ar, na mesma temperatura Tgs. 

                                                      (14) 

Onde:     e      são as vazões mássicas do ar na entrada  e na saída do secador, 

respectivamente;         e       são as vazões mássicas da mistura alimentada e do pó 

produzido, respectivamente       e     as entalpias do ar na entrada e na saída;     o 

calor específico da mistura;       o calor específico do pó;      e     as temperaturas 

do ambiente e do ar na saída do secador;    o calor perdido. 

 O calor específico do leite bovino foi consultado na literatura  e corresponde a  3,93 

kJ/kg.K.  Para estimar o calor específico da polpa de graviola foi adotado  o seguinte 

procedimento de cálculo. 

 Estimativa da condutividade térmica ( ) da polpa pelo modelo de 

Kolarov e Gromov citado por SWEAT (1994), utilizado para prever a 

condutividade  de sucos de frutas, em função  da fração de água (  ), 

representado pela Equação (15): 

 

                                                              (15) 

Onde:  

 Estimativa da difusividade térmica ( ) pelo modelo de SINGH (1982) 

representado pela Equação (16) que abrange alimentos em geral  e prever 

a difusividade em função da fração de água (  )  e temperatura (T).  
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                                                       (16) 

 

 Estimativa do calor específico da polpa de graviola (       ) a partir da 

Equação (17), considerando a massa específica da polpa natural 

(        determinada experimentalmente. 

        
 

       
                                         (17) 

 Estimativa dos calores específicos da graviola e do leite puros (       e 

    , respectivamente) e desidratados pelas Equações (18) e (19). 

                                                   (18) 

                                                 (19) 

 Efetuando-se os cálculos a partir dos balanços de massa, estimou-se a 

fração mássica de graviola (     ) e do leite (  ) na mistura em pó, 

calculando-se o  calor específico do pó (     )  pela Equação (20). 

                                                    (20) 

 Estimativa do calor específico das misturas (   )  pela Equação  (21) 

                                                 (21) 

 O calor gasto na evaporação (     foi calculado pela Equação (22),  

                                                   (22) 

 Onde a entalpia de vaporização da água foi estimada na temperatura de 

bulbo úmido do ar na saída do secador utilizando-se a equação de 

Watson, representada pela Equação (23), utilizando-se como referência a 

temperatura de 298K. 

     

     
  

     

     
 
    

                                    (23) 

 Definiu-se a eficiência térmica como a razão entre o calor gasto na 

evaporação e o calor total cedido pelo ar ( Qp+Qev), pela Equação (24).  

 

      
   

      
                                     (24) 
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È importante se evidenciar que a forma dinâmica como foram efetuadas as 

medidas de umidade relativa e temperatura de bulbo seco do ar na saída do secador no 

intervalo de 2  minutos, poderiam estar defasadas no tempo, já que dependem do  tempo 

de resposta do termohigrômetro. 
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4. Resultados e discussão 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e suas respectivas discussões. 

Primeiramente são mostrados os dados da caracterização da polpa de graviola e das 

misturas utilizadas nos experimentos. Em seguida, apresentam-se a produção de pó, 

umidade e rendimento,  os balanços de massa e energia com determinação das taxas de 

secagem, calor perdido para o ambiente e gasto na evaporação de água  e  eficiência. 

Inclui-se a  avaliação   estatística de todos os resultados  com base nas técnicas de 

planejamento experimental. Finaliza-se apresentando-se as caracterizações físico-

químicas  do produto em pó e uma comparação entre as  características físico-químicas 

e reológicas das misturas naturais c e reconstituída   por  reidratação do pó. 

 

4.1 - Caracterização físico-química da polpa e misturas 
 

Os resultados da análise físico-química da polpa de graviola e das misturas estão 

apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Caracterização físico-química da polpa de graviola, do leite e das misturas 

polpa/leite 

 Polpa de 

Graviola 

Leite Mistura 

(30% Leite) 

Mistura 

(40% Leite) 

Mistura 

(50%Leite) 

Ubu (%) 82,4±0,9 87,60±0,35   85,33±0,49    85,55±0,14  85,73±0,64 

SST (ºBrix) 15,7±0,34 12,99±0,06 12,89±0,07 11,76±0,30 9,69±0,16 

pH 4,13±0,02 6,57±0,02 4,17±0,08 4,22±0,08 4,47±0,02 

ATT 0,77±0,04 ND 0,53±0,04 0,48±0,02 0,46±0,04 

 

De acordo com as normas da Legislação Agropecuária (BRASIL, 2000) a polpa 

de graviola deve apresentar valores mínimos para os sólidos solúveis totais (em °Brix, a 

20°C) de 9, pH de 3,5, acidez total (expressa em ácido cítrico, g/100g) de 0,6, sólidos 

totais de 12%.  Os resultados encontrados neste trabalho, onde a polpa foi extraída no 
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laboratório sem qualquer adição de água, atendem à legislação com todos os teores e pH 

acima dos valores mínimos exigidos.  

A polpa de graviola é ácida com elevado teor de sólidos solúveis, o que se traduz 

em elevado teor de açúcares. Canuto (2010) analisou a polpa da graviola produzida no 

estado do Pará e encontrou valores de  88,1%, 12°Brix  e 3,7  para umidade, teor de 

sólidos solúveis e pH, respectivamente. O teor de sólido solúveis e o pH encontrados 

por Canuto (2010) são inferiores aos encontrados no presente trabalho, mas a umidade é 

superior. Importante se faz citar que as polpas in natura apresentam variações nas suas 

características físico-químicas devido às variações nas condições fisiológicas da fruta. 

Marcellini (2003) apresentou resultados de análise das frutas produzidas e 

comercializadas no estado de Sergipe: 88,3% de umidade, 12,21 de sólidos solúveis, 

4,36 de pH e 0,578 de acidez. O pH apresenta-se compatível com os valores 

encontrados, ao passo que os sólidos solúveis e a acidez encontram-se superiores e a 

umidade inferior aos valores do autor. 

Sacramento (2003) avaliou as características físico-química de três tipos de 

gravioleira: morada, lisa e comum. Os frutos apresentaram valores médios de sólidos 

solúveis totais entre 12,18 e 13,85 ºBrix.  Estes valores são inferiores aos 17,1 ºBrix 

citados por Castro et al. (1984) e aos 14,5º a 16,0 ºBrix citados por Silva e Souza 

(1999). Alves et al. (2002), citando vários autores, apresentam valores entre 13,5 e 19,0 

ºBrix para a graviola. Os sólidos solúveis nos frutos de anonáceas são elevados e são 

constituídos principalmente de açúcares solúveis (Paull et al., 1982). 

A adição do leite com menor concentração de sólidos solúveis e maior teor de 

umidade resulta em misturas mais úmidas e com menores teores de sólidos solúveis do 

que a polpa de graviola natural. O leite por ser um líquido de caráter básico torna o pH 

das misturas mais elevado, comparado ao da polpa da fruta, e consequentemente a 

acidez mais baixa (Tabela 4.1). 

 

4.2 - Caracterização do material inerte e curva característica para 

determinação da velocidade de jorro mínimo (vjm) e Queda de pressão 

de jorro estável (ΔPje) 
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As partículas inertes de polietileno de alta densidade utilizadas na secagem 

foram caracterizadas segundo a metodologia apresentada no item 3.1.2. Os resultados 

são apresentados na Tabela 4.2.   

 

Tabela 4.2 – Caracterização do inerte 

Propriedades físicas Valor 

Densidade real (g.cm
-3

) 0,875±0,468 

Diâmetro (cm) 0,32±0,05 

Densidade aparente (g.cm
-3

) 0,537 

Porosidade do leito estático 0,386 

 

Na Figura 4.1 encontra-se ilustrada a curva característica do leito, constituído 

apenas pelas partículas inertes (M = 2500 g) sem adição das misturas de graviola e leite.  

A curva representa a queda de pressão no leito em função da velocidade superficial do 

ar na coluna e foi obtida em experimentos duplicados, apenas no sentido decrescente da 

velocidade.  Os experimentos apresentam boa reprodutibilidade e a curva apresenta o 

comportamento típico relatado na literatura, podendo-se identificar uma velocidade de 

jorro mínimo de 0,8 m/s e queda de pressão de jorro estável de 319,37 Pa. 

 

Figura 4.1- Curva característica de leito de jorro com partículas inertes (polietileno 

de alta densidade) 

De acordo com a literatura (Almeida, 2009) a introdução da pasta ou suspensão 

interfere nas característica fluidodinâmicas do leito, provocando alterações na queda de 

pressão e velocidade de jorro mínimo. Estas alterações dependem de fatores como 

composição da pasta ou suspensão e da forma de alimentação (Medeiros, 2001). Patel et 
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al. (1986) e Schneider e Bridgwater (1993) observaram diminuição da queda de pressão 

independente da forma da alimentação. Passos et al. (1990), Santana et al. (1997) e 

Passos e Mujundar (2000) observaram que a queda de pressão poderia aumentar ou 

diminuir dependendo do grau de saturação do leito.  

A influência da pasta na vazão de jorro mínimo foi estudada por alguns autores 

que utilizaram bateladas de glicerol para simular a presença da pasta em leito de jorro 

(Almeida 2009). Schneider e Bridgwater (1993) observaram que inicialmente a 

velocidade de jorro mínimo tende a aumentar e depois de um aumento de glicerol no 

leito essa velocidade tende a diminuir. Patel et al. (1986), Spitzner Neto (2001) e 

Bacelos (2005) verificaram apenas uma diminuição da velocidade de jorro mínimo com 

a aumento de glicerol. Passos et al (1990), Santana et al (1997) e Passos e Mujundar 

(2000) observaram que a velocidade de jorro mínimo aumenta com o acúmulo de 

líquido. Nos trabalhos que utilizaram polpas reais a velocidade de jorro mínimo 

aumenta à medida que o acúmulo de pasta aumenta, tanto para alimentação em batelada 

como contínua. 

Com o objetivo de se trabalhar em condições fluidodinâmicas estáveis, a partir 

da curva característica obtida para o leito de partículas inertes optou-se por se trabalhar 

numa faixa  de  velocidade do ar  compreendida  entre 20% e 50% acima da velocidade 

de jorro mínimo  encontrada para o leito sem adição da mistura de graviola e leite. 

 

4.3 - Ensaios preliminares 

 

Os ensaios preliminares foram realizados com a finalidade de se definir a faixa 

das condições operacionais a serem mantidas nos experimentos realizados conforme o 

planejamento experimental. Manteve-se a temperatura de 80 °C, com vazão de 

alimentação de 8 mL/min, e velocidade do ar em 0,93 m/s sendo 20 % acima da vazão 

de jorro mínimo, utilizando-se uma carga de 2500 g de material inerte e 12 min de 

tempo de intermitência (6 min alimentando e 6 min com alimentação suspensa). 

Inicialmente, foi testada a secagem da polpa de graviola pura. Durante o 

experimento, a polpa foi alimentada e não ocorreu a produção de pó, observando-se o 
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comprometimento fluidodinâmico do leito que culminou no colapso do jorro. Os demais 

ensaios foram realizados com a mistura polpa e leite, com e sem adição de 

maltodextrina (como agente carreador), com o intuito de pré-avaliar o efeito da adição 

do leite e do aditivo.  

A maltodextrina é um agente carreador de alto peso molecular e devido a sua 

alta solubilidade a temperatura ambiente, baixa higroscopicidade e baixo custo, é muito 

utilizada como aditivo nos processos de secagem (BHANDARI et al., 1997; FERRARI 

et al., 2012). 

Na Tabela 4.3 encontram-se os resultados dos testes preliminares realizados com 

as misturas de polpa e leite. São apresentados os dados de umidade do pó e rendimento 

do processo. A adição da maltodextrina resultou em produto com menor umidade, 

porém, acarretou em diminuição de 52% no rendimento quando comparado ao ensaio 

com 50% de leite e sem adição de maltodextrina. A concentração do leite mostrou-se 

favorável ao processo, promovendo a diminuição da umidade do pó e elevação do 

rendimento. Destaca-se o resultado do teste com 50% de polpa e 50% de leite sem 

adição de maltodextrina, com um rendimento de 43,5%, considerado elevado para a 

secagem de polpas de frutas em leito de jorro. Braga (2014) encontrou um aumento da 

eficiência na secagem da amora com adição de leite em  secador leito de jorro, porém na 

mistura leitee polpa de amora com adição de maltodextrina ocorreu um decréscimo de 

23,47%, aproximadamente, da eficiência. 

 

Tabela 4.3 – Resultados dos ensaios preliminares 

  %Leite %Polpa %Malto* 
malim  

(g) 

mpó   

(g) 

xw pó  

(%) 

Rendimento 

(%) 

1 30 70 5 240 9,74 5,58 20,53 

2 40 60 5 223,2 9,57 5,96 23,50 

3 50 50 5 145,1 5,9 4,05 20,86 

4 30 70 0 139,1 3,45 8,88 15,47 

5 50 50 0 186,2 10,96 6,78 43,50 

*O percentual de maltodextrina foi calculado em relação a mistura polpa/leite (m/m). 

 



Capítulo 4 – Resultados e discussão________________________________________________________ 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

Izadora Pereira Machado, Fevereiro/2015                                                                                                44 
 

Diante dos primeiros resultados, optou-se por não utilizar o agente carreador e o 

planejamento experimental foi delineado considerando como variáveis independentes a 

concentração do leite na mistura, temperatura do ar na entrada do secador, tempo de 

intermitência e vazão do ar.  

 

4.4  - Ensaios de secagem 

 

Os resultados dos ensaios de secagem serão apresentados por partes. 

Inicialmente serão apresentadas as curvas relativas a produção acumulativa de pó em 

cada experimento, que geraram as respectivas taxas de produção. Serão discutidas as 

taxas de produção em função das variáveis de operação, assim como a umidade do pó e 

o rendimento do processo, apresentando-se a análise estatística destes resultados com 

base no planejamento experimental. Em seguida serão apresentadas as curvas de 

secagem, umidade absoluta do ar em função do tempo, e das taxas de secagem 

calculadas a partir dos dados psicométricos do ar na entrada e saída do secador. A partir 

da análise destas curvas serão determinadas as taxas médias para os dois períodos que 

compreendem o tempo de intermitência, com e sem alimentação da mistura, 

considerando todos os experimentos.   O calor de evaporação calculado a partir das 

taxas de secagem no período correspondente a alimentação conjuntamente com o 

balanço de energia forneceram o calor perdido para o ambiente. As curvas que 

representam as taxas de calor perdido e gasto na evaporação ao longo dos experimentos 

também serão apresentadas e discutidas analisando-se os efeitos das condições de 

operação sobre estas variáveis. A eficiência térmica, calculada pela razão entre o calor 

gasto na evaporação da água e o calor total cedido pelo ar, e a taxa de secagem 

constituem as variáveis respostas a serem analisadas estatisticamente pelas técnicas do 

planejamento experimental.  

 

4.4.1 - Análise dos resultados referentes a produção de pó  

       

Em todos os experimentos de secagem das misturas de polpa de graviola e leite, 

as condições fluidodinâmicas do leito de jorro se mantiveram estáveis, sem ameaça de 
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colapso do jorro. Todavia, em grande parte dos experimentos, foi observada baixa 

produção de pó, com perdas de materiais nas paredes do equipamento e material retido 

no leito de inertes de 20,7±5,7g em média.  

 Conforme citado na metodologia, foram coletadas e pesadas em cada período de 

intermitência as massas produzidas de pó. Com os valores da massa produzida em cada 

período, construíram-se os gráficos da massa produzida acumulada em função do 

tempo, ilustrados nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4. 

 Na Figura 4.2 são exibidas as curvas da massa produzida acumulada de pó em 

função do tempo de secagem, para todos os experimentos realizados na condição de 

tempo de intermitência de 10 min, sendo 6 min de alimentação e 4 min de suspensão da 

alimentação.  

 

 

Figura 4.2 – Monitoramento da massa de pó produzida (tinter = 10 min) 

 

Observam-se em todos os experimentos que a massa produzida em função do 

tempo apresenta comportamento linear, indicando taxas constantes de produção do pó. 

Verifica-se o importante efeito da concentração do leite favorecendo a produção de pó. 

Para a mesma condição de vazão do ar e concentração de leite, a produção de pó é 

favorecida pela condição de temperatura mais baixa, o que está de acordo com os 

resultados observados por outros autores na secagem de polpas de frutas (SOUZA,2009 
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e SOUZA Jr, 2012) e que podem ser justificados pela baixa temperatura de transição 

vítrea das frutas. Para a mesma condição de temperatura e concentração de leite, a maior 

vazão de ar também aumentou a produção de pó. Importante se faz destacar as maiores 

taxas de produção de pó apresentadas nas temperaturas mais baixas, o que provoca uma 

redução no consumo de energia. 

Na Figura 4.3 são ilustradas as curvas de produção de pó para os ensaios de secagem 

realizados no tempo de intermitência de 14 minutos (6 minutos alimentando e 8 minutos 

com alimentação suspensa). 

 

 

Figura 4.3 – Monitoramento da massa de pó produzida (tinter = 14 min) 

 

O comportamento observado na Figura 4.3, demonstra que para os ensaios realizados 

com maior tempo de parada da alimentação, a temperatura não interfere na produção de pó 

nas condições de maior concentração de leite e maior vazão do ar.  Todavia o efeito adverso 

da temperatura se evidencia quando a vazão do ar é baixa mesmo no nível de maior 

concentração de leite. Para a concentração de 30% o comportamento se inverte. Estes 

resultados demonstram o importante efeito da combinação entre as variáveis de operação  

sobre  a secagem, associada a friabilidade da película de material aderido a superfície das 

partículas inertes. A friabilidade da película está relacionada com a composição do material 

aderido, com a temperatura vítrea e com o atrito entre as partículas. Destaca-se ainda que 

maiores vazões de ar promovem maior circulação de sólidos e consequentemente maior 
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número de choques entre as partículas, favorecendo o rompimento da película. Desta forma 

se justifica o importante efeito das variáveis de operação. 

As curvas de produção de pó dos ensaios realizados em triplicata nas condições do 

ponto central são apresentadas na Figura 4.3, onde se verifica a boa reprodutibilidade   de 

dois experimentos, cujas curvas são praticamente coincidentes. O desvio observado no 

comportamento da produção de pó do terceiro experimento pode ser justificado pela 

variação na condição de umidade do ar alimentado ao secador, não controlada na execução 

deste trabalho e que depende das condições climáticas ambientais. 

 

 

Figura 4.4 - Monitoramento da massa de pó produzida (ponto central) 

  

Para todos os experimentos os dados da massa acumulada em função do tempo 

foram linearizados e os coeficientes de correlação são exibidos na Tabela 4.4. As 

inclinações das retas ajustadas a cada conjunto de dados forneceram as taxas de 

produção de pó. Conforme se observa, para a maioria dos experimentos os coeficientes 

de correlação são superiores a 98%, demonstrando que o modelo linear passando pela 

origem representa de forma bastante satisfatória os dados da massa produzida em 

função do tempo.  Esses resultados são compatíveis com os encontrados por outros 

autores, como Souza (2009), Souza Jr (2012) e Braga (2014).  Na Tabela 4.4 apresenta-
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se a matriz de planejamento experimental utilizada, com as variáveis reais e codificadas, 

e os resultados de rendimento, umidade e taxa de produção de pó em cada experimento.  

 

 

Tabela 4.4 – Resultados da avaliação do processo em relação a produção de pó. 

 

 

XL 

(%) 

T 

 (ºC)  

tint 

(min) 

v/vjm 

 

Rend 

 (%) 

Upó  

(%) 

Wpó  

g.min
-1

 

R
2 

1 -1(30) -1(70) -1(10) -1(1,2) 14,28 6,39 0,078 0,9845 

2 1(50) -1(70) -1(10) -1(1,2) 24,54 5,48 0,181 0,9947 

3 -1(30) 1(90) -1(10) -1(1,2) 3,90 6,98 0,018 0,9263 

4 1(50) 1(90) -1(10) -1(1,2) 17,32 6,17 0,099 0,974 

5 -1(30) -1(70) 1(14) -1(1,2) 4,70 9,99 0,024 0,9918 

6 1(50) -1(70) 1(14) -1(1,2) 34,17 6,72 0,142 0,9953 

7 -1(30) 1(90) 1(14) -1(1,2) 5,16 6 0,021 0,9928 

8 1(50) 1(90) 1(14) -1(1,2) 10,98 5,39 0,036 0,9932 

9 -1(30) -1(70) -1(10) 1(1,5) 16,97 7,49 0,105 0,9918 

10 1(50) -1(70) -1(10) 1(1,5) 42,65 6,24 0,303 0,9953 

11 -1(30) 1(90) -1(10) 1(1,5) 10,95 5,43 0,069 0,9928 

12 1(50) 1(90) -1(10) 1(1,5) 33,96 4,4 0,203 0,9932 

13 -1(30) -1(70) 1(14) 1(1,5) 32,47 7,11 0,143 0,9957 

14 1(50) -1(70) 1(14) 1(1,5) 30,44 5,74 0,155 0,9982 

15 -1(30) 1(90) 1(14) 1(1,5) 10,06 5,26 0,055 0,9958 

16 1(50) 1(90) 1(14) 1(1,5) 36,28 4,18 0,151 0,9983 

17 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 20,72 6,32 0,087 0,9875 

18 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 15,97 7,27 0,067 0,9806 

19 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 17,44 5,85 0,089 0,9842 
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Conforme se observa, a umidade do pó variou no intervalo de 4,18% a 9,99%.  

Nota-se valores mais baixos de umidade para os ensaios realizados na maior 

temperatura.  Estes resultados corroboram com os valores encontrados por Souza (2009) 

na secagem de misturas de polpas de manga, umbu e seriguela (4,4% a 7,5%). Com 

respeito a influência das variáveis de operação sobre a umidade, o autor observou 

importante efeito da temperatura do ar de secagem na produção de pó mais secos e 

efeitos das interações entre a vazão de  alimentação da mistura  com a temperatura e o 

tempo de intermitência. Como na secagem das misturas de graviola com leite a vazão de 

alimentação foi fixada em 7±0,8 mL/min, os resultados deste trabalho com respeito ao 

efeito das variáveis de operação sobre a umidade também corroboram com os 

observados por Souza (2009). 

A taxa de produção de pó variou entre um mínimo de 0,018 g/min no ensaio 3 a 

um máximo de 0,303 g/min no ensaio 10  com rendimento  de 3,9% e 42,5% , 

respectivamente. O bom desempenho desse ensaio condiz com as condições de 

operação favoráveis, já discutidas anteriormente, como maior concentração de leite, 

baixa temperatura, tempo de intermitência mais curto e elevada razão v/vjn.  Para o 

ensaio 3, a condição de elevada temperatura associada a baixa vazão do ar, conforme 

discutido anteriormente, e baixa concentração de leite comprometeram a produção de 

pó, obtido em quantidade mínima (1,32 g), apenas suficiente para  análise da umidade.  

As repostas do planejamento foram avaliadas com o auxílio do software 

Statistica 8.0, analisando-se a influência de cada uma das variáveis independentes sobre 

as variáveis respostas, umidade, taxa de produção de pó e rendimento. Nas Figuras 4.5 

a, b e c, os Diagramas de Pareto destacam os efeitos das variáveis independentes sobre 

as variáveis respostas analisadas, ao nível de confiança de 95%.   
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(a)                                                                  (b) 

 

    (c) 

Figura 4.5 – Diagramas de Pareto do planejamento experimental: (a) Umidade do pó, 

(b) Taxa de produção, (c) Rendimento 

 

Conforme se observa na Figura 4.5 a, nenhuma das variáveis de operação de 

forma isolada ou combinada com as demais variáveis exerceu efeitos significativos 

sobre a variável resposta umidade do pó, embora se perceba no Diagrama de Pareto uma 

tendência a temperaturas mais elevadas facilitarem a produção de pós mais secos.  Estes 

resultados podem ser justificados pela baixa vazão de alimentação da mistura, mantida 

praticamente constante, conforme já discutido no parágrafo anterior. 

Nas Figuras 4.5 b e c encontram-se ilustrados os Diagramas de Pareto para a 

taxa de produção de pó e rendimento. Para a taxa de produção, todas as variáveis 
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independentes e de forma isolada apresentam efeitos significativos sobre a produção. Os 

efeitos da vazão do ar e concentração de sólidos são positivos e de maior intensidade, 

enquanto a temperatura e o tempo de intermitência influenciam negativamente a 

produção de pó. Destaca-se ainda o efeito significativo e positivo da interação entre a 

concentração de leite, temperatura e vazão do ar. Estes resultados previamente 

discutidos em parágrafos anteriormente são compatíveis com as observações 

fenomenológicas do processo e com a literatura.  O efeito positivo da concentração de 

leite é justificado pelo seu teor de gordura  (MEDEIROS, 2001) e elevada temperatura  

de transição vítrea.  

O efeito negativo da temperatura do ar sobre a taxa de produção é citado por 

diversos autores. Com o leito aquecido acima da temperatura de transição vítrea da 

polpa desidratada, a película aderida à superfície do material inerte se comporta como 

um material “borrachudo”, com características higroscópicas, seu desprendimento é 

comprometido e só ocorre devido à ação do choque e atrito dos inertes (COLLARES 

ET AL, 2004 e HOFSETZ, 2007). Quando a alimentação é suspensa por um período 

mais longo e a temperatura do ar é mais elevada, o leito fica mais aquecido e a 

temperatura de transição vítrea da polpa desidratada é alcançada, provocando os 

problemas de aderência e comprometendo a produção de pó (SOUZA, 2009). Vazões do 

ar mais elevadas promovem maior taxa de circulação e choque entre as partículas, 

facilitando o desprendimento da película aderida. O efeito significativo da interação 

entre as variáveis temperatura, concentração de leite e vazão do ar se encontra 

contemplado na discussão anterior. 

 Observa-se na Figura 4.5 c que apenas a vazão do ar apresentou efeito 

significativo e positivo sobre o rendimento.  Os efeitos da concentração de leite e 

temperatura são quase significativos, positivo e negativo, respectivamente, conforme era 

esperado já que o rendimento é função da produção de pó.  Apesar de se esperar 

comportamento idêntico ao da produção de pó, no cálculo do rendimento são incluídas 

as umidades da mistura alimentada e do pó produzido. A umidade das misturas sofreu 

pequenas variações que dependem das características da graviola processada. Por outro 

lado, a umidade do ar alimentado (não controlada nos experimentos) e a temperatura 

interferem na umidade do pó produzido. De forma combinada estas variáveis acabam 

interferindo no rendimento e anulando a significância estatística das outras variáveis. 
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Estas interações justifica o fato das variáveis de operação apresentaram efeitos 

estatisticamente menos significativos e de menor intensidade sobre o rendimento   

embora com a mesma tendência de comportamento observada na taxa de produção do 

pó. 

Considerando que nenhuma das variáveis independentes apresentou efeitos 

significativos sobre a umidade do pó, os modelos estatísticos foram ajustados aos dados 

experimentais da taxa de produção de pó e rendimento, apresentados na Equações (26) e 

(27).  Para a taxa de produção de pó eliminaram-se dos modelos os efeitos que não 

apresentaram significância estatística. Para o rendimento foram considerados nos 

modelos os efeitos “quase significativos da temperatura  e da razão v/vjm. 

 

                  
                       

        
 

       (26) 

 

                   
                 

 

                      (27) 

 

A significância estatística de cada modelo foi avaliada pela análise de variância. 

Os resultados são apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Análise de regressão para variável resposta rendimento e taxa de produção 

de pó. 

Variável 

Coeficiente 

de 

correlação 

Qualidade 

do Ajuste 

Fcalc 

Regressão 
Ftab 

(Fcal/Ftab) 

Regressão 

Fcalc 

Falta 

de 

Ajuste 

Ftab 

Falta 

de 

Ajuste 

(Fcal/Ftab) 

Falta de 

ajuste 

Rendimento 0,804 0,765 20,58 5,41 3,80 0,679 8,74 0,08 

Taxa de 

produção 
0,853 0,811 20,62 3,11 6,63 3,441 8,76 0,39 

 

De acordo com os dados exibidos na Tabela 4.5 os modelos ajustados tanto para 

a taxa de produção de pó como para o rendimento apresentam uma razoável qualidade 
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de ajuste. Os coeficientes de correlação indicam um ajuste apenas satisfatório entre os 

valores observados e preditos pelas correlações. Todavia os testes F tanto para a 

regressão como para a falta de ajuste indicam que ambos os modelos são significativos 

e que há um ajuste satisfatório do modelo de primeira ordem às observações 

experimentais. 

A Figura 4.6 a  exibe os  pontos experimentais da taxa de produção de pó em 

boa concordância com  a reta dos valores preditos pelo modelo. Para o rendimento 

(Figura 4.6 b) os valores observados apresentam maior dispersão em relação aos 

preditos pelo modelo o que confirma que a qualidade do ajuste é apenas satisfatória. 

 

    

(a)                                                            (b) 

Figura 4.6 – Valores observados  versus valores preditos – Taxa de Produção (a), 

Rendimento (b) 

 

4.4.2 - Taxas de secagem e avaliação térmica do secador. 

 

Antes de se analisar o comportamento das taxas de evaporação e do 

comportamento térmico apresentado pelo secador de leito de jorro na secagem das 

misturas de leite e graviola, necessário se faz avaliar as condições de temperatura e 

umidade do ar na saída do secador. 
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4.4.2.1 – Temperatura e umidade do ar na saída do secador 

 

Nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 são apresentados os dados relativos às medidas da 

temperatura do ar na saída do secador ao longo do processo de secagem, de forma a se 

avaliar o comportamento térmico do processo de secagem em estudo. 

Em todas as figuras os ensaios foram selecionados na tentativa de se analisar o 

comportamento da temperatura do ar na saída do secador ao longo da secagem frente às 

variações na temperatura, vazão do ar, concentração de leite e tempo de intermitência.  

Em todas as curvas se observa o mesmo comportamento relatado por Dantas (2013), 

oscilações na temperatura devido a suspensão da alimentação. Estas oscilações tornam-

se mais evidentes nos ensaios com maior tempo de intermitência e maior vazão do ar, 

representada pela razão v/vjm. Nota-se um comportamento bem estável do sistema com 

relação a temperatura, cujas variações se repetem a cada nova alimentação. 

A Figura 4.7 apresenta o efeito da temperatura e vazão do ar de secagem, 

representado pelos dois patamares identificados. 

 

 

Figura 4.7 –  Monitoramento da temperatura do ar de saída – Efeito da temperatura do 

ar de secagem.  

 

Na Figura 4.8 é possível observar  que  a concentração de leite não interfere  no 

comportamento da  temperatura para os ensaios realizados na temperatura mais elevada, 

porém nas temperaturas mais baixas observa-se um pequeno desvio entre as curvas 

obtidas. 
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Figura 4.8 –  Monitoramento da temperatura do ar de saída – Efeito da concentração do 

leite.    

 

Na Figura 4.9 se observa que a vazão do ar apresenta pequena influência no 

comportamento da temperatura quando os experimentos foram conduzidos na 

temperatura de 90°C. Na temperatura de 70°C,  os perfis são praticamente coincidentes.   

 

 

Figura 4.9   –  Monitoramento da temperatura do ar de saída – Efeito da vazão do ar de 

secagem. 

  

Considerando-se que a vazão de alimentação das misturas foi praticamente 

constante em todos os experimentos, uma análise preliminar destes resultados 

demonstra que o secador operou acima das condições térmicas necessárias para 

viabilizar às taxas de evaporação requeridas na secagem, principalmente em relação a 

temperatura.   Conjuntamente com a temperatura a vazão do ar necessária para manter 

as condições de estabilidade do leito com elevada taxa de circulação de sólidos e atrito 

suficiente para o rompimento da película, extrapolam as demandas térmicas do processo 

de secagem.   



Capítulo 4 – Resultados e discussão________________________________________________________ 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

Izadora Pereira Machado, Fevereiro/2015                                                                                                56 
 

Nas Figuras 4.10 a 4.12 são apresentadas as curvas de umidade absoluta do ar na 

saída do secador em função do tempo de secagem. Conforme se observa o 

comportamento da umidade do ar é o mesmo observado para a temperatura, com 

oscilações  alternadas em função do tempo de intermitência na alimentação da polpa. 

Observa-se também que as oscilações são atenuadas quando o período de intermitência 

é mais curto.  

Na Figura 4.10 se percebe uma pequena influência da temperatura de operação 

na umidade do ar na saída do secador, o ar deixa o secador com menor teor de umidade 

quando a secagem ocorre em temperaturas mais elevadas. Observa-se, entretanto um 

importante efeito da umidade inicial do ar, no tempo t=0, que corresponde a umidade do 

ar alimentado ao secador. Coincidentemente nos experimentos realizados a 90°C, o ar 

alimentado estava bem mais seco. Esta variável pode ter interferido de forma mais 

importante na curva de umidade do ar ao longo da secagem.   

 

Figura 4.10 – Curvas de secagem -  Umidade absoluta do ar na saída do secador em 

função do tempo  de secagem -  Efeito da temperatura 

 

Na Figura 4.11 o importante efeito da umidade do ar alimentado ao secador 

também se identifica. A combinação das condições mais desfavoráveis a evaporação da 

água (menor temperatura, menor vazão e maior teor de umidade do ar alimentado e 

tempo de intermitência mais curto) promove elevada umidade na corrente de ar que 

deixa o secador. 
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Figura 4.11- Curvas de secagem -  Umidade absoluta do ar na saída do secador em 

função do tempo de secagem. Efeito da concentração 

 

 Na mesma figura também se observa o importante efeito da variação na umidade 

do ar alimentado. A concentração de leite não interfere na curva de umidade do ar, 

desde que as umidades do ar alimentado estejam próximas. 

Na Figura 4.12 é possível se observar que para os experimentos realizados a 

90°C com a mesma concentração de leite e tempo de intermitência apesar do ar 

alimentado se encontrar mais seco na vazão mais alta as curvas de umidade a partir dos 

20 min, praticamente coincidem. Aparentemente a vazão do ar não apresenta efeito 

importante sobre a umidade do ar na saída do secador. Há de se observar ainda que as 

condições iniciais de alimentação da polpa nem sempre uniformes podem levar a 

variações no comportamento da umidade na fase inicial da secagem.  

 

 

Figura 4.12 - Curvas de secagem -  Umidade absoluta do ar na saída do secador em 

função do tempo de secagem Efeito da Vazão do ar 
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O comportamento das curvas é o mesmo observado por Dantas (2013) que gerou 

um modelo para representar o processo de secagem de polpas de frutas em secador de 

leito de jorro com alimentação intermitente, com base nos balanços de massa e energia. 

O modelo descreve o comportamento da produção de pó da umidade e temperatura do 

ar na saída do secador. A partir dos  dados gerados pelo modelo, Dantas (2013) concluiu 

que as maiores variações entre a umidade absoluta inicial e a umidade absoluta máxima  

atingida nos picos de alimentação  eram observadas nos ensaios com maiores vazões de 

alimentação da pasta, o  que não pode ser analisado neste trabalho, devido a vazão de 

alimentação ter sido fixada em um valor constante de 7,0±0,8mL/min. 

 

4.4.2.2 - Taxas de secagem 

 

As taxas de secagem foram calculadas conforme citado no item 3.4 da  

metodologia  a partir do  balanço de ar (isento de umidade). Esta variável está portanto, 

sujeita às variações na umidade inicial do ar (não controlada neste trabalho).  Por outro 

lado conforme já citado anteriormente, a vazão de alimentação embora fixada em  

7,0±0,8mL/min, também sofreu variações ao longo de cada experimento, conforme se 

pode visualizar nas Figuras 4.13 a 4.15. Nestas figuras são representadas na mesma 

escala, as taxas de secagem e a vazão da mistura alimentada ao longo da secagem.  

Devido a alimentação intermitente, observam-se oscilações nas curvas da taxa de 

secagem, conforme esperado. No período de alimentação as taxas são crescentes e 

começam a decair a partir do momento em que a alimentação é interrompida.  O 

comportamento se repete de forma uniforme ao longo do processo de secagem 

 Em todas as figuras observa-se a coerência dos resultados relativos às taxas de 

secagem quando comparadas a vazão de alimentação das misturas.  Nota-se que durante 

a suspensão da alimentação a taxa de secagem se reduz a quase zero, voltando a subir 

quando retorna a alimentação. As oscilações na taxa de secagem sofrem influência, 

conforme se esperava das variações na vazão de alimentação. Durante o período em que 

as misturas são alimentadas os picos na taxa de secagem são inferiores, mas se 

aproximam dos valores das taxas de alimentação. Vale ressaltar que esta observação é 

justificada pela presença dos sólidos nas misturas alimentadas.   
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Figura 4.13 Taxa de secagem e  vazão de alimentação  ao longo da secagem – 

Ensaio 7 –  XL=30%, Tge=90°C, tinter=14 min, v/vjm=1,2 

 

Analisando-se as curvas ilustradas na Figura 4.13 e 4.14, observa-se que a 

secagem transcorreu de forma estável nos experimentos 7 e 3, realizados nas mesmas 

condições de operação com tempos de intermitência  mais curto (10 minutos) no ensaio 

3. Verifica-se que a taxa de secagem também decresce quando a alimentação é suspensa  

com tendência a se anular.   

 

 

Figura 4.14 -Taxa de secagem e vazão de alimentação  ao longo da secagem – 

Ensaio 3 –  XL=30%, Tge=90°C, tinter=10 min, v/vjm=1,2 

 

Nas condições de operação do ensaio 6  as curvas   representadas na Figura 4.15,  

também apresentam comportamento semelhante  às dos ensaios  3  e 7, o que demonstra 

que a temperatura e a concentração de leite não interferiram no comportamento das 

taxas de secagem. 



Capítulo 4 – Resultados e discussão________________________________________________________ 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

Izadora Pereira Machado, Fevereiro/2015                                                                                                60 
 

 

 

Figura 4.15 -Taxa de secagem e vazão de alimentação  ao longo da secagem – 

Ensaio 6 –  XL=50%, Tge=70°C, tinter=14 min, v/vjm=1,2 

 

 Os resultados referentes as taxas de secagem   são consistentes com os  

encontrados por outros autores (Souza Jr, 2012; Dantas,  2013)  e  pode prever a 

condição de taxa de secagem constante  com  alimentação contínua da polpa,  conforme  

citado por Morais Filho (2013).  

Levando-se em consideração as observações relativas às taxas de secagem  

apresentadas e discutidas nos parágrafos precedentes,  e o tempo de resposta 

relativamente longo do termohigrômetro, não foram consideradas nos cálculos da taxa 

média de secagem de cada experimento  as taxas  de secagem correspondentes aos 

períodos  em que a alimentação da mistura foi suspensa.   No gráfico ilustrado na Figura 

4.16 são exibidos  os valores médios das taxa  de secagem  para cada experimento, bem 

como os valores médios da vazão de alimentação correspondente.  Os resultados  

ilustrados nesta figura corroboram com toda a discussão já apresentada nos parágrafos 

anteriores. 
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Figura 4.16 – Taxas de secagem por experimento, com a respectiva vazão de 

alimentação 

 

4.4.2.3 - Análise térmica 

 

Foram calculadas as taxas de calor gasto na evaporação da água contida nas 

misturas e as taxas de calor perdido para o ambiente. Nas Figuras 4.17 a 4.19 são 

exibidas as curvas que representam as respectivas taxas de calor em função do tempo de 

secagem. Nestas figuras observa-se o mesmo comportamento oscilatório verificado para 

as demais variáveis previamente analisadas, decorrente da intermitência na alimentação 

das misturas.  As taxas de calor gasto na evaporação seguem o mesmo comportamento 

das taxas de secagem e na grande maioria dos experimentos apresentaram valores 

inferiores às perdas de calor para o ambiente, conforme se observa na Figura 4.17, onde 

o experimento foi  conduzido na temperatura mais elevada, 90°C. É importante ressaltar  

a defasagem nos picos de cada curva,  as perdas  de calor  são mais acentuadas no 

período em que a alimentação é suspensa e o calor gasto na evaporação é mínimo e  

tende a se anular.  Em decorrência disto, as taxas de calor perdido para o ambiente 

oscilam menos ao longo da secagem   e tendem a se tornar praticamente constantes. 
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Figura 4.17 Calor de evaporação e calor perdido ao longo da secagem – Ensaio 7 

–  XL=30%, Tge=90°C, tinter=14 min, v/vjm=1,2 

 

Na Figura 4.18, verifica-se que as taxas de calor gasto na evaporação são 

inferiores as taxas perdidas para o ambiente, ocorrendo alguns picos somente ao longo 

das alimentações. Nos períodos de suspensão da alimentação o calor gasto na 

evaporação é mínimo tendendo a zero. Comparando o ensaio 3 com o ensaio 7 onde 

apenas o tempo de intermitência é diferente, pode-se concluir que o tempo mais curto 

não foi suficiente para manter o calor de evaporação mais elevado. O calor perdido se 

manteve na mesma faixa do ensaio 7.  

 

 

Figura 4.18 - Calor de evaporação e calor perdido ao longo da secagem – Ensaio 

3 –  XL=30%, Tge=90°C, tinter=10 min, v/vjm=1,2 

 

Na Figura 4.19 estão representadas as taxas de calor para o experimento 6   

Nestas condições o comportamento observado é diferente dos ensaios 7 e 3.  Observa-se  

que os picos nas taxas de calor gasto na evaporação coincidem com  as taxas de calor 
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perdidas para o ambiente. O comportamento oscilatório é mantido nessas condições, 

sendo menos evidente no calor perdido para o ambiente, com tendência a se tornar 

constante conforme previamente comentado.  As perdas  para o ambiente se encontram 

numa faixa inferior  às observadas  nas Figuras 4.17 e 4,18  o que pode ser justificado  

pelas condições de menor temperatura e vazão do ar alimentado ao secador no  

experimento 6. 

 

 

Figura 4.19 - Calor de evaporação e calor perdido ao longo da secagem – Ensaio 6 –   

XL=50%, Tge=70°C, tint=14 min, v/vjm=1,2 

 

Na Figura 4.20 encontram-se os valores médios das taxas de calor gasto na 

evaporação da água e perdido para o ambiente em cada experimento para os dois 

períodos de intermitência da alimentação.  
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Figura 4.20 – Taxas médias  do calor perdido  e gasto na evaporação de água 

para todos os experimentos  de secagem. 

 

Conforme se observa no gráfico representado na Figura 4.20 de uma forma geral 

as taxas de calor gasto na evaporação da água são inferiores as taxas perdidas para o 

ambiente, excetuando-se os experimentos realizados nas condições de baixa 

temperatura, baixa vazão de ar, ou quando a vazão da  mistura alimentada  foi 

controlada em um nível muito superior ao valor médio estipulado (7mL/min). Para 

todos os experimentos realizados nas condições de maior temperatura as perdas de calor 

para o ambiente foram mais elevadas, acentuando-se quando concomitantemente as 

vazões de ar também foram mantidas no nível mais alto.  Estes resultados eram 

esperados e corroboram com a discussão precedente sobre  os requerimentos térmicos 

do secador, principalmente em relação a vazão do ar, terem sido extrapolados para 

garantir a estabilidade fluidodinâmica do jorro. Outra observação importante que vale 

ressaltar é que em relação aos valores médios não são observadas na Figura 4.20 

diferenças importantes nas taxas de calor perdido para o ambiente calculadas nos 

períodos de intermitência da alimentação, confirmando a condição de taxas de 

evaporação praticamente nulas quando a alimentação é interrompida. 

Na Tabela 4.6 apresenta-se a matriz do planejamento experimental, com as 

variáveis nos seus valores reais e codificados, e os resultados da taxa média de secagem 

e eficiência térmica do secador. 
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Tabela 4.6 – Matriz experimental e resultados da taxa de secagem e eficiência 

térmica do secador 

 

 

 

 

Conforme se observa as taxas de secagem variaram entre um mínimo de 0,046 

g/s no experimento 13 a um máximo de 0,142 g/s no experimento 2. No experimento 2 

a elevada taxa de evaporação se deve a elevada vazão de alimentação da mistura.  Com 

respeito a eficiência térmica do secador, conforme se esperava os valores observados na 

 

XL 

(%) 

T 

 (ºC)  

T.I. 

(min) v/vjm 

K Alim 

(g/s) 

Efic Alim 

(%) 

1 -1(30) -1(70) -1(10) -1(1,2) 0,083 38,49 

2 1(50) -1(70) -1(10) -1(1,2) 0,142 60,38 

3 -1(30) 1(90) -1(10) -1(1,2) 0,056 20,22 

4 1(50) 1(90) -1(10) -1(1,2) 0,091 27,86 

5 -1(30) -1(70) 1(14) -1(1,2) 0,092 44,65 

6 1(50) -1(70) 1(14) -1(1,2) 0,100 45,43 

7 -1(30) 1(90) 1(14) -1(1,2) 0,084 29,41 

8 1(50) 1(90) 1(14) -1(1,2) 0,081 33,62 

9 -1(30) -1(70) -1(10) 1(1,5) 0,094 41,80 

10 1(50) -1(70) -1(10) 1(1,5) 0,102 55,07 

11 -1(30) 1(90) -1(10) 1(1,5) 0,116 22,40 

12 1(50) 1(90) -1(10) 1(1,5) 0,070 19,87 

13 -1(30) -1(70) 1(14) 1(1,5) 0,045 16,86 

14 1(50) -1(70) 1(14) 1(1,5) 0,098 49,83 

15 -1(30) 1(90) 1(14) 1(1,5) 0,067 16,82 

16 1(50) 1(90) 1(14) 1(1,5) 0,066 21,99 

17 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 0,083 33,39 

18 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 0,104 29,33 

19 0(40) 0(80) 0(12) 0(1,35) 0,081 28,71 
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Tabela 4.6 são baixos e na grande maioria inferiores a 50%. Ressalta-se novamente os 

experimentos 2 com a maior eficiência térmica ( 60,8%) e os experimentos  13 e 15 com 

eficiências térmicas mais baixas (16.86 e 16.82%).  A análise estatística dos resultados  

das taxas de secagem e eficiência térmica com base no planejamento experimental  é 

apresentada  a seguir. 

Na Figura 4.21 a e b, os Diagramas de Pareto destacam os efeitos das variáveis 

independentes sobre as variáveis respostas analisadas,, ao nível de confiança de 95%.   

 

  

(a)                                                        (b) 

Figura 4.21 - Diagramas de Pareto do planejamento experimental: (a) Taxa de secagem, 

(b) Eficiência térmica 

 

Percebe-se na Figura 4.21 (a) que nenhuma das variáveis independentes de 

forma isolada ou combinada apresenta efeitos estatisticamente significativos sobre as 

taxas de secagem.  Este resultado era esperado e concorda com outros resultados 

encontrados na literatura (Spitzner Neto, 2001; Dantas, 2013) que mostram a forte 

dependência das taxas de secagem  com a vazão de alimentação. Como neste trabalho, 

salvo as variações devido as dificuldades de controle, a vazão de alimentação das 

misturas foi praticamente constante, o efeito das demais variáveis de operação não se 

mostraram estatisticamente significativos.  

Sobre a eficiência térmica apenas a variável tempo de intermitência não 

apresentou efeito significativo. Os efeitos da temperatura e da vazão do ar são 
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negativos, sendo o da temperatura o de maior intensidade. Resultado já esperado e que 

concorda com a discussão anterior sobre a extrapolação destas variáveis de operação. A 

concentração de leite também interfere de forma significativa e positiva sobre a 

eficiência térmica, podendo-se atribuir a esta variável uma maior vazão de água a ser 

evaporada visto que a maior concentração de leite implica em menor percentual de 

sólidos na mistura. Conforme visto no início deste capítulo o leite contém menor teor de 

sólidos do que a polpa de graviola. Por outro lado o maior teor de gordura presente no 

leito facilita a escoabilidade das partículas e a estabilidade do leito o que também pode 

implicar em melhor aproveitamento do potencial térmico na evaporação da água. 

Algumas interações entre as variáveis também apresentam efeitos significativos sobre a 

eficiência térmica, conforme se observa no Diagrama de Pareto.  

 Considerando que nenhuma das variáveis independentes apresentou efeitos 

significativos sobre a taxa de secagem, o modelo estatístico foi ajustado apenas aos 

dados experimentais da eficiência térmica, apresentado na Equação (28). Foram 

eliminados  as variáveis  e interações que não  se mostraram significativas  e  a 

significância estatística do  modelo  foi avaliada a partir da análise de regressão  Os 

resultados são apresentados na Tabela 4.7.  

 

                   
                 

 

            
          

         
         

        
   

 

                                       (28) 

 

Tabela 4.7 - Análise de regressão para variável-resposta eficiência térmica. 

Variável 

Coeficiente 

de 

correlação 

Qualidade 

do Ajuste 

Fcalc 

Regressão 
Ftab 

(Fcal/Ftab) 

Regressão 

Fcalc 

Falta 

de 

Ajuste 

Ftab 

Falta 

de 

Ajuste 

(Fcal/Ftab) 

Falta de 

ajuste 

Efic Alim 0,892 0,838 16,61 3,00 5,54 4,94 19,4 0,25 

 

De acordo com os dados exibidos na Tabela 4.7, o modelo ajustado para a 

eficiência térmica apresenta uma razoável qualidade de ajuste. O coeficiente de 
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correlação de 0,892 indica um ajuste apenas satisfatório entre os valores observados e 

preditos pela correlação. Todavia, os testes F tanto para a regressão como para a falta de 

ajuste indicam que o modelo é altamente significativo ( Fcal/Ftabregressão >4,0) e que há 

um ajuste satisfatório do modelo de primeira ordem às observações experimentais 

(Fcal/Ftabfalta de ajuste<1). 

A Figura 4.22 exibe os  pontos experimentais da eficiência térmica  em razoável 

concordância com  a reta dos valores preditos pelo modelo. 

 

 

Figura 4.22 - Valores observados versus valores perdidos da eficiência térmica 

 

 

4.5 - Caracterização físico-química do pó 

 

Restringiu-se as análises físico-químicas aos pós produzidos dos ensaios 10, 13 e 

16. Determinou-se a umidade, atividade de água, acidez total titulável (ATT) e a 

solubilidade. Na tabela 4.8 apresentam-se os resultados das análises físico-químicas dos 

pós. 
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Tabela 4.8 – Análise físico-química dos pós obtidos nos ensaios 10, 13 e 16. 

  
Ens 13 

30% - 70°C 

Ens 10 

50% - 70°C 

Ens 16 

50% - 90°C 

Umidade (%) 7,17±0,09 5,68±0,61 4,41±0,32 

Atividade de água 0,375±0,003 0,331±0,001 0,274±0,007 

ATT (%) 4,46±0,02 3,22±0,13 3,81±0,02 

Solubilidade (%) 70,20±1,38 64,18±0,19 66,52±0,21 

 

O teor de umidade e a atividade de água são parâmetros importantes na 

conservação de alimentos. A umidade representa o conteúdo total de água presente no 

alimento, enquanto que a atividade de água representa o teor de agua livre ou disponível  

para  o alimento interagir  com o meio, promovendo o  desenvolvimento microbiano e 

surgimento de reações químicas e bioquímicas (RIBEIRO E SERAVALLI, 2004). A 

faixa estabelecida para alimentos secos e estáveis do ponto de vista microbiológico é de 

atividade de agua inferior a 0,6 e umidade menor que 25% (GAVA, 2007). Os pós 

obtidos nos três ensaios encontram-se nas condições desejáveis em relação aos dois 

parâmetros citados anteriormente. 

Quanto a acidez (expressa em % de ácido cítrico), comparando-se os resultados 

dos pós com os das misturas naturais (Tabelas 4.1 versus Tabela 4.8) observa-se que os 

pó são mais ácidos, o que era esperado devido a evaporação da água. Verifica-se ainda a 

maior acidez do pó produzido a partir da secagem da mistura com 30% de leite, devido 

maior concentração da fruta que apresenta característica ácida.  

A solubilidade é uma importante propriedade física que pode ser definida como 

a capacidade do soluto se manter em mistura homogênea com a água (ORDÓNEZ et al, 

2008; BORGES, 2011). Os pós apresentaram elevada solubilidade, com valores 

próximos aos encontrado por Souza (2009) para as misturas de siriguela, umbu e manga 

com  adição de  amido, pectina e gordura de palma,  60,15% e 67,82%. Os valores 

obtidos no presente trabalho são superiores aos encontrados por Borges (2011) para 

acerola 43,87%, cajá-umbu 57,08%, pitanga 42,40% e jambolão 44,53%.  

Na Figura 4.23 a e b são exibidas as imagens dos pós e das misturas 

reconstituídas por reidratação destes nos experimentos 13 e 16, respectivamente. 
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Conforme se observa as misturas reconstituídas se apresentam homogêneas e com 

aspecto bastante semelhante às misturas naturais.  

 

            

                          (a)                                                             (b) 

Figura 4.23 – Imagem do pó e da mistura reconstituída. (a) - ensaio 13 (30% de 

leite, 70°C, 14 min, V/Vjm= 1,5); (b) - ensaio 16 )50% de leite, 90°C, 14 min, 

V/Vjm=1,5) 

 

Na Tabela 4.9 apresentam-se os resultados das análises físico-químicas das 

misturas antes do processo de secagem e das misturas reconstituídas relativos aos 

ensaios 10, 13 e 16. 

 

Tabela 4.9 – Comparação das características físico-química do reconstituído 

com o in natura. 

 In natura  Reconstituído 

  30%  50% 
 13  

30% - 70°C 

10 

50% - 70°C 

16 

50% - 90°C 

SST 12,89±0,07 9,69±0,16  12,99±0,07 12,59±0,33 10,91±0,16 

pH 4,17±0,08 4,47±0,02  4,04±0,06 4,48±0,02 4,43±0,106 

ATT 0,85±0,08 0,75±0,02  0,775±0,131 0,496±0,000 0,543±0,022 

Tempo de 

Reconstituição (s) 
- - 

 
120 80 90 

 

O pH dos alimentos além de influenciar no paladar, constitui um dos fatores 

determinantes para proliferação de micro-organismos (CHITARRA e CHITARRA, 
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2005; GAVA, 2007; BORGES, 2011). Segundo os autores citados, o pH pode ser 

classificado em alimentos pouco ácido (pH>4,5), alimentos ácidos (pH entre 4,5 e 4,0), 

e ditos bastante ácidos (pH<4,0). O pH da mistura reconstituída  manteve-se  próximo 

ao das  misturas  in natura,  e  na faixa de classificação de alimentos ácidos. 

Verifica-se que não há alterações relevantes entre as características físico-

químicas das misturas (graviola/leite) frente as características das misturas 

reconstituídas. As variações, das características físico-químicas entre as misturas e as 

polpas reconstituídas, podem ser justificadas pelo maior conteúdo de água na polpa 

reconstituída e, provavelmente, devido ao processo de secagem com perdas de materiais 

voláteis. 

Os pós com 50% leite foram reconstituídos mais rapidamente do que o pó com 

30% de leite.Pode-se notar pelas imagens da Figura 4.23 que o pó com 50% de leite 

apresenta um aspecto mais solto, diferente do pó com 30% de leite, que aparentemente 

se apresenta mais aglomerado.  

 

4.6 - Estudo reológico 

 

Para uma avaliação mais detalhada do efeito da adição do leite a polpa de 

graviola em relação ao comportamento do leito de jorro na secagem das misturas, foi 

realizado o estudo do comportamento reológico da polpa in natura e das misturas na 

temperatura ambiente. Também, foi obtido o reograma da mistura reconstituída  a partir 

da reidratação do pó produzido no ensaio 10 (50% de leite)  

Na Figura 4.24 apresentam-se as curvas da viscosidade em função da rotação. 

Tanto a polpa de graviola como as misturas polpa e leite nas diferentes concentrações e 

a reconstituída a partir da reidratação do pó apresentaram o mesmo comportamento 

reológico: se comportam como fluidos não Newtonianos (n<1) e apresentam 

características pseudoplásticas, já que a viscosidade diminui  com o aumento da 

velocidade de rotação do viscosímetro. 

A viscosidade diminui com a concentração de leite, visto que a viscosidade do 

leite é da ordem de 1,65 cP. Todavia para as concentrações de 30% e 40% as curvas 
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reológicas são praticamente coincidentes.  A importante diminuição na viscosidade 

aparente  das misturas devido a adição do leite  pode ser um dos fatores que que 

contribuiu para a manutenção de  condições fluidodinâmicas  estáveis  do leito de jorro 

ao longo do processo de secagem.  

As curvas para as misturas como 50% de leite não processada e reconstituída  

são muito próximas, demonstrando que o processo de secagem não  provocou grandes  

mudanças  no comportamento reológico  da mistura. 

 

Figura 4.24 – Curvas de viscosidade (cP) versus rotação (rpm) da polpa de graviola, 

misturas (30, 40 e 50% de leite) e da polpa reconstituída do ensaio 10 (50% de leite, 70°C, 10 

min e 1,5 V/Vjm) 

 

Na Tabela 4.10 exibem-se os valores  da viscosidade aparente das misturas não 

processadas e reconstituída  nas rotações de 30 e 60 rpm, do índice de fluxo dos fluidos 

e massa específica,  determinados segundo metodologia descrita no tópico 3.3.6. 

 

Tabela 4.10 – Resultado do índice de fluxo do fluido, da viscosidade aparente e da 

densidade das amostras estudadas. 

Amostra n µ (cP)  

30 rpm 

µ (cP)  

60 rpm 

ρ (g/cm
3
) 

Polpa de graviola 0,483 1080 963,9 1,015 

70% Graviola – 30% Leite 0,359 535,9 395,9 1,019 

60% Graviola – 40% Leite 0,395 539,9 427,9 1,023 

50% Graviola – 50% Leite 0,374 567,9 264,4 1,029 

Polpa reconstituída 0,356 304,9 205 1,048 

Leite 1 1,65 1,65 1,032 
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Os valores da viscosidade aparente para as rotações de 30 e 60 apresentam 

compatibilidade com os obtidos por Medeiros (2001), para polpas de frutas tropicas.  

A viscosidades aparente da mistura in natura (50% de leite) para 30  rpm é 

superior a da mistura reconstituída, todavia  a medida que se  aumenta rotação do 

viscosímetro (60 rpm)  os valores se tornam mais próximos   A densidade da mistura 

reconstituída é mais elevada o que  pode ser atribuído à possíveis modificações na sua 

composição, ou alterações  nas características físico-químicas provocadas pelo processo 

de aquecimento. A densidade das misturas aumenta com a concentração de leite o que é 

justificado pela maior densidade do leite fluido. 
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5. Conclusões 

 

Os resultados apresentados e discutidos com base na literatura e nas observações 

fenomenológicas observadas e registradas em todos os experimentos  realizados,  

conduzem  a uma série de conclusões   que  são sintetizadas a  seguir: 

 A caracterização físico-química da polpa de graviola encontra-se dentro 

dos limites padronizados pela legislação embora divirjam de alguns 

valores reportados na literatura quanto à umidade e aos sólidos solúveis. 

Com adição do leite, as características se modificam e as misturas se 

apresentam mais úmidas com menor teor de sólidos solúveis e menos 

ácidas do que a polpa. A adição do leite também interfere de forma 

importante no comportamento reológico das misturas, que embora 

continuem se comportando como fluidos não newtonianos com 

características pseudoplásticas, apresentam viscosidades aparentes 

inferiores a da polpa; 

 A utilização da maltodextrina como aditivo na secagem das misturas 

graviola /leite reduziu o rendimento do processo, sendo descartada deste 

estudo; 

 O leito de jorro apresentou comportamento fluidodinâmico estável na 

secagem das misturas sem comprometimento da circulação de sólidos na 

região anular ou na fonte, que se manteve estável e com elevada 

concentração de partículas não sendo registrado em qualquer 

experimento o colapso do jorro; 

  O comportamento linear da massa de pó produzida em função do tempo 

observado em todos os experimentos levou a determinação das taxas de 

produção, consequentemente uniformes em cada experimento; 

 Apesar das condições fluidodinamicamente estáveis alguns ensaios 

apresentarem baixo rendimento e grande quantidade de material retido no 

leito e aderido às paredes do equipamento. O rendimento mais alto foi de 

42,65% com taxa de produção de 0,303g/min no ensaio com 50% de 

leite, temperatura de 70°C, tempo de intermitência de 10 min e vazão do 
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ar correspondente a razão V/Vjm.=1,5. Os valores do rendimento  

variaram de 3,90% a 42,65%,  o que demonstra  forte influência das 

variáveis no processo. 

 A umidade do pó variou de 4,18% a 9,99%, estando na faixa de 

estabilidade microbiológica de produtos em pó. De acordo com a análise 

estatística, nenhuma das variáveis de processo apresentaram efeitos 

significativos sobre a umidade do pó, embora se  perceba através  da 

observação dos resultados  que pós mais secos foram produzidos quando 

a temperatura do ar de secagem foi mais elevada; 

  Todas as variáveis de processo apresentaram efeitos significativos sobre 

a  taxa de produção de pó, sendo positivos os efeitos da   concentração de 

leite e  razão do ar  e negativos  os efeitos da  temperatura e do  tempo de 

intermitência. Para o rendimento, destaca-se o importante efeito positivo  

da vazão  do ar .  De acordo com o teste F realizado, tanto para a 

regressão como para a falta de ajuste, os modelos estatísticos de primeira 

ordem ajustados aos dados da  taxa de produção e rendimento  

mostraram-se significativos   e  os dados simulados podem representar  

satisfatoriamente os valores experimentais; 

  As curvas que representam o comportamento da temperatura e umidade 

do ar da saída do secador  com o tempo apresentaram o comportamento  

esperado e relatado na literatura para os processos de secagem   de pastas 

e suspensões em leito de jorro com alimentação intermitente.  Registram-

se as oscilações destas variáveis em função da intermitência na 

alimentação das misturas. 

 As taxas de secagem calculadas a partir do balaço de ar (isento de 

umidade) também apresentaram comportamento oscilatório e 

praticamente se anularam quando a alimentação da mistura foi suspensa. 

  As taxas de calor gasto na evaporação, calculadas a partir das taxas de 

evaporação, foram inferiores as perdas de calor para o ambiente, 

estimadas a partir do balanço de entalpia no secador, o que demonstra 

que o secador operou em condições extrapoladas para os requerimentos 

térmicos e de transferência de massa do processo; 
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  Conforme esperado as perdas de calor para o ambiente foram mais 

acentuadas nos ensaios realizados nos maiores níveis de temperatura e 

vazão do ar. A maior eficiência térmica (60,38%) foi observada no 

ensaio realizado nas condições de maior concentração leite, temperatura, 

tempo de intermitência  e vazão  de ar mais baixas. 

 Pela análise estatística nenhuma das variáveis apresentaram  efeito 

significativo sobre as  as taxas de secagem e sobre a eficiência térmica 

apenas o tempo de intermitência não apresentou efeito significativo.  O 

modelo estatístico de primeira ordem ajustado aos dados  da eficiência 

térmica apresentou-se significativo e útil para fins  preditivos segundo o 

teste F. 

 A caracterização do pó produzido nas secagens referente aos ensaios 10, 

13 e 16 garantem a estabilidade do produto com umidade e atividade de 

água na faixa indicada para alimentos secos. Os pós apresentaram  curto 

tempo de reconstituição, solubilidade elevada e  compatível com a 

literatura.  A mistura reconstituída por reidratação do pó, apresentou 

características físico-químicas e reológicas próximas as   da mistura  não 

processada, o que demonstra o  baixo impacto do processo sobre  o  

produto desidratado.  

Os resultados do presente trabalho demonstram que a secagem de graviola com 

adição de leite no secador de leito de jorro é uma alternativa viável  para o 

processamento desta fruta.   Os  dados relativos as taxas de produção e comportamento 

térmico do secador são essenciais para os estudos posteriores de modelagem  e 

simulação que serão realizados visando a otimização do processo. 
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