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Resumo: No presente trabalho estudou-se a secagem do resíduo industrial da acerola em 

secador de leito de jorro com partículas inertes de polietileno de alta densidade, visando a 

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

teor de ácido ascórbico. O resíduo foi triturado, preparando-se uma suspensão com adição de 

água e de maltodextrina em diferentes proporções. Realizou-se inicialmente uma série de 

experimentos fluidodinâmicos para avaliar o efeito da alimentação da suspensão sobre o 

comportamento fluidodinâmico do leito de jorro.  Realizaram-se experimentos de secagem 

com base em um planejamento experimental 2
3
 com 3 réplicas no ponto central, onde foram 

avaliados os efeitos das variáveis, teor de sólidos, temperatura do ar de secagem e tempo de 

intermitência sobre a umidade, eficiência de produção, retenção de material no leito e perdas 

do produto em pó por elutriação de finos e aderido às paredes do equipamento. Analisaram-se 

também os efeitos das variáveis independentes sobre a estabilidade do secador representada a 

partir de um parâmetro definido pela razão entre o volume de suspensão alimentado ao leito e 

o volume total das partículas inertes. Finalmente, com o objetivo de se verificar o 

desempenho do processo no que se refere à qualidade do pó, realizaram-se na concentração de 

sólidos mais favorável a obtenção do pó, experimentos de secagem fixando-se a vazão de 

alimentação e variando-se a temperatura e velocidade do ar de secagem e o tempo de 

intermitência. De acordo com os resultados obtidos, a suspensão interfere de forma 

importante no comportamento fluidodinâmico do leito, necessitando de maior vazão de ar 

para manter as condições de jorro. A suspensão promove expansão no diâmetro do jorro, 

diminui a taxa de circulação de sólidos além de favorecer a distribuição do ar na região do 

jorro. Com respeito aos experimentos realizados conforme o planejamento experimental, 

todas as variáveis interferiram no desempenho do secador, destacando-se o importante efeito 

do teor de sólidos sobre a retenção de material no leito e perdas, bem como o efeito da 

intermitência sobre a estabilidade e retenção de material no leito.  Na eficiência de produção o 

efeito principal foi atribuído à temperatura do ar de secagem. Foram obtidos modelos de 

primeira ordem que se ajustaram bem aos dados de retenção e perdas. Em relação aos 

 



experimentos finais, foram obtidos pós com teor de ácido ascórbico na faixa de 600 a 700 

mg/100g. Os resultados desses experimentos foram comparados com os resultados obtidos na 

secagem da mesma suspensão, em spray dryer. A secagem no spray dryer forneceu um 

produto com teores de umidade e de ácido ascórbico compatíveis com o produzido no jorro, 

todavia na condição de operação testada a eficiência de produção de pó no spray foi inferior a 

do jorro. A comparação dos dois processos mediante análise dos recursos energéticos 

favorece a operação de secagem no spray dryer. Todavia, os resultados obtidos no secador de 

leito de jorro são promissores, demonstrando que dependendo do ajuste das condições 

operacionais este secador se adéqua bem a secagem de pastas e suspensões.  

Palavras-chave: Leito de jorro, secagem, fluidodinâmica, resíduo, acerola. 

 



SOUZA JR, Francisco Escolástico – Drying of process acerola waste in spouted bed: Study 

of fluid dynamics and analyze of performance of the dryer. Master Degree Dissertation. 

UFRN, Graduate Program in Chemical Engineering, Area: Process of Separation and 

Transport Phenomena. Natal/RN, Brazil. 

 

Abstract: In this research, the drying process of acerola waste was investigated by using a 

spouted bed drier. The process was conducted using high density polyethylene inert particles 

with the objective of producing an ascorbic acid-rich final product. The fruit waste was 

ground and used to prepare different water-maltodextrin suspensions. Initially, fluidynamical 

experiments were conducted in order to evaluate the feeding effect on the spouted bed drier 

fluidynamics behavior. The experimental planning 2
3
 + 3 was used to investigate the effect of 

the following variables: solids concentration, drying air temperature, intermittence time, 

production efficiency, solids retention and product losses by elutriation of fine particles on 

drier walls. The effect of selected independent variables on the drier stability was also 

evaluated based on a parameter defined as the ratio between the feed suspension volume and 

the total inert particles volume. Finally, the powder quality was verified in experiments with 

fixed feed flow and varying air drying temperature, drying air velocity and intermittence time. 

It was observed that the suspension interferes in the spouted bed drier fluidynamics behavior, 

and higher air flow is necessary to stabilize the drier. The suspension also promotes the 

expansion of the spouted bed diameter, decreases the solid circulation and favors the air 

distribution at the flush area. All variables interfere in the spouted bed performance, and the 

solids concentration has a major effect on the material retention and losses. The intermittence 

time also has great effect on the stability and material retention. When it comes to production 

efficiency, the main effect observed was the drying air temperature. First order models were 

well adjusted to retention and losses data. The acerola powder presented ascorbic acid levels 

around 600 to 700 mg/100g. Similar moisture and ascorbic acid levels were obtained for 

powders obtained by spouted bed and spray drier. However, the powder production efficiency 

of the spray drier was lower when compared to spouted bed drier. When it comes to energetic 

analysis, the spray drier process was superior. The results obtained for spouted bed drier are 

promising and highly dependent on the operational parameters chosen, but in general, it is 

inferred that this drying process is adequate for paste and suspension drying.  

 

Keywords: spouted bed drier, drying, fluidynamics, waste, acerola.  
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P Pressão registrada Pa 

p Volume de solução padrão de ácido ascórbico mL 

Potr Potência requerida do soprador W 

Re Número de Reynolds Adimensional 

 



Ret Retenção de material no leito % 

Perdas Perdas do processo de secagem % 

aQ  Vazão volumétrica do ar m³/s 

Qcj Vazão volumétrica do ar no colapso do jorro m
3
/s 

Tge Temperatura do gás na entrada do secador °C 

Tgs Temperatura do gás na saída do secador °C 

T0 Temperatura do ar ambiente °C 

tint Tempo de intermitência min 

Uc  

 

Velocidade média superficial do gás na coluna do leito de 

jorro 

m/s 

 

Ucj Velocidade de colapso do jorro m/s 

Ua Velocidade do ar no anel m/s 

UR Umidade relativa % 

v Volume de suspensão mL 

Vpartículas Volume das partículas inertes cm
3
 

W Taxa de circulação de sólidos kg/s 

xresíduo Fração mássica de sólidos no resíduo in natura g/g 

xs Fração mássica de sólidos da suspensão g/g 

xsp Fração mássica de sólidos planejada da suspensão g/g 

póy  Teor de sólidos do pó % 

   

 

Símbolos 

Gregos 

  

ε Porosidade do leito estático de partículas inertes Adimensional 

  Esfericidade da Partícula Adimensional 

ρ Densidade do ar g/mm³ 



ρp Densidade real da partícula inerte g/mm³ 

ρap Densidade aparente da partícula inerte g/mm³ 

μ Viscosidade do ar g/mm.s² 

∆ Variação de uma grandeza  
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1. Introdução 

 

A acerola (Malpighia emarginata DC) também conhecida como cereja das Antilhas 

começou a ser cultivada em escala comercial a partir da descoberta do elevado teor de 

vitamina C, em 1946, pelo professor Conrado Asenjo, do Instituto de Bioquímica da 

Universidade de Porto Rico (Alves & Menezes, 1995). De acordo com Mezadri et al. (2008), 

até recentemente, a fruta era conhecida pelos termos Malpighia glabra L. e Malpighia 

punicifolia L foi recentemente reclassificada taxonomicamente sendo Malpighia emarginata 

DC.o atual nome científico da planta.  

Tanto o ácido ascórbico (AA) quanto o ácido dehidroascórbico (DHAA) possuem 

atividade de vitamina C, sendo o primeiro mais abundante (Fennema, 1996). O ácido 

ascórbico possui propriedades antioxidantes, ou seja, reduz ou até mesmo inibe a ação dos 

radicais livres no nosso organismo. Os efeitos biológicos desse composto bioativo já foram 

extensivamente reportados na literatura, tanto na forma isolada quanto na forma naturalmente 

presente em alimentos (Burini, 2007; Ping et al., 2012 ). 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de acerola na atualidade. Devido a sua 

elevada importância econômica, a fruta é extensivamente processada, sendo consumida 

principalmente na forma in natura, como polpa congelada e suco engarrafado (Yamashita et 

al., 2003). Segundo o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) a comercialização da acerola 

é feita principalmente na forma de polpas congeladas e de sucos devido a fruta in natura ser 

muito perecível (IAC boletim 200, 1998). Segundo a Niagro, o crescimento mundial do 

consumo da acerola e o conhecimento dos seus elevados teores de vitamina C têm feito com 

que a acerola seja empregada em larga escala na produção de sucos (Niagro 2012).  

Em paralelo ao processamento, é produzido resíduo de cor avermelhada, constituído, 

sobretudo por sementes, peles e polpa residual. Estudos prévios mostram que o resíduo de 

acerola é rico em compostos bioativos residuais com atividade antioxidante (Borges, 2011; 

Oliveira et al., 2009). Esse achado é justificado pelo fato das cascas e sementes do fruto 

serem ricos em compostos bioativos, podendo apresentar concentração e atividade mais 

elevada que a própria polpa da fruta (Ayala-Zavala et al., 2011; Ajila et al., 2007).  

Do ponto de vista econômico, o resíduo, muitas vezes, representa parcela considerável 

do peso total da fruta e dessa forma o aproveitamento integral desse material representa 

alternativa mais racional para esse tipo de produto agrícola (Sun-Waterhouse, 2011). Existem 

ainda riscos ambientais no caso da incorreta disposição desses resíduos, que pode vir a 
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contaminar o solo e a água (Correia & Souza, 2010). A relevância do tema justifica o número 

crescente de trabalhos científicos abordando assuntos relacionados ao reaproveitamento e 

transformação desses resíduos em produtos de maior valor agregado. 

Diante do exposto, o presente trabalho estuda a secagem em leito de jorro de uma 

suspensão feita a partir do resíduo agroindustrial de acerola com adição de maltodextrina. 

Estudou-se tanto o aspecto fluidodinâmico como as variáveis que intervêm no processo de 

secagem. Para o estudo fluidodinâmico, realizaram-se medições dos perfis de temperatura e 

pressão, diâmetro do jorro e taxa de circulação de sólidos para o leito em três situações: leito 

seco, leito com adição de água e leito com adição da suspensão. Os ensaios de secagem foram 

realizados segundo delineamento experimental fatorial 2
3
, pelo qual se avaliou o efeito das 

variáveis temperatura do ar de secagem, tempo de intermitência e teor de sólidos da 

suspensão sobre as variáveis umidade do pó, eficiência do processo, perdas do processo e 

retenção no material inerte. A maltodextrina foi escolhida como coadjuvante da secagem pelo 

fato de ser muito utilizada para microencapsulação, processo no qual uma membrana envolve 

pequenas partículas de sólido, aumentando a estabilidade do produto final. 

Dessa forma, o presente trabalho está dividido em três seções, a saber, o estudo da 

influência da adição da suspensão sobre a fluidodinâmica do leito de jorro, o estudo das 

variáveis operacionais que afetam a secagem e por fim, a avaliação do desempenho do 

secador e da qualidade do pó obtido na condição de secagem mais eficiente. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Estudar a fluidodinâmica e a secagem em leito de jorro de uma suspensão obtida a partir do 

processamento do resíduo da acerola com adição de maltodextrina e água. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

• Avaliar a influência da adição da suspensão sobre as condições fluidodinâmicas do 

leito de jorro. 

• Avaliar o efeito das variáveis de processo sobre a eficiência de produção de pó, 

retenção e perdas do processo de secagem. 

 Avaliar o desempenho do secador e o impacto da secagem sobre o teor de ácido 

ascórbico do produto final desidratado na condição experimental de maior eficiência. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. A acerola e sua industrialização 

Os frutos da acerola (Malpighia emarginata DC) são drupas compostas pelo epicarpo 

(casca externa) constituído por fina película, mesocarpo que inclui a polpa propriamente dita e 

endocarpo, que corresponde a três caroços unidos. Durante o processo de maturação, a acerola 

apresenta tonalidades que variam do verde ao amarelo, laranja, vermelho ou roxo. A Figura 3.1 a 

seguir mostra um exemplar desta fruta. 

 

 
Figura 3.1 – Aceroleiro com frutas. Fonte (blog.naturalemcasa.com) 

 

A introdução dessa fruteira no Brasil ocorreu na década de 50, ganhando expressão 

econômica somente a partir da década de 90. Petinari & Tarsitano (2002) apud Araújo et al 

(2009) destacaram que a produção brasileira de acerola foi 32.990 toneladas, sendo o nordeste 

responsável por 69,61% do total produzido. 

O conteúdo de ácido ascórbico na acerola depende das chuvas durante o ciclo da planta, 

do tipo de solo, fertilidade do local de plantio, variação de temperatura, intensidade e duração da 

insolação, mas principalmente do ponto de colheita ou estágio de maturação dos frutos. Quanto 

maior é a incidência da radiação solar durante o ciclo, maior é o conteúdo de vitamina C dos 

frutos. O ponto de colheita determina o conteúdo em vitamina C, frutos verdes apresentam teor 

mais elevado, que vai diminuindo à medida que amadurecem (Carvalho & Manica, 1993). 

O consumo dessa fruta tem crescido nas últimas décadas, graças ao seu apelo de alimento 

funcional, associado ao seu alto teor de ácido ascórbico, que varia na faixa de 1000-4500 mg/100 

g (Leung & Foster, 1996; Mezadri et al., 2005), assim como à presença de antocianinas (3,79-

59,74 mg/100 g), principais responsáveis pela cor vermelha da acerola (Chan Jr. & Yamamoto, 
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1994; Lima et al., 2003). Entretanto, tanto o ácido ascórbico quanto as antocianinas são 

altamente suscetíveis à degradação, favorecida por oxigênio (O2) e luz, entre outros fatores 

(Bridle & Timberlake, 1997; Gliguem & Birlouez-Aragon, 2005; Moretti et al., 2003; Yamashita 

et al., 2003). Devido à grande facilidade de ser oxidado e sua importância nutricional, o ácido 

ascórbico é uma das substâncias mais estudadas com respeito à estabilidade química (Moreira 

2007). Por causa da grande instabilidade, considera-se que a retenção do ácido ascórbico pode 

ser considerada como índice de preservação dos componentes do alimento. A manutenção dos 

teores de ácido ascórbico é um parâmetro de qualidade nutricional durante o processamento e 

estocagem de alimentos (Fennema, 1977). 

A industrialização da acerola tem sido intensa, e a fruta é utilizada em larga escala para a 

produção de sucos puros ou mistos, polpas, pó e cápsulas de ácido ascórbico (Niagro, 2012). 

Abud & Narain (2009) relatam que tanto o suco como a polpa da fruta preservam as 

características químicas e sensoriais das frutas. Segundo dados do Instituto Brasileiro da Fruta 

(IBRAF), citado por Abud & Narain (2009), em 2004 foram produzidos no Brasil 350 milhões 

de litros de sucos e polpas à base de frutas. Destaca-se que tal produção é responsável por 40% 

do resíduo agroindustrial gerado (Abud & Narain, 2009). Vale salientar que este resíduo é uma 

fonte riquíssima de material orgânico, o que demanda cuidados ambientais com este resíduo. Por 

outro lado, este resíduo, que é composto por resto de polpa, casca, sementes e caroços, é rico em 

vitaminas e sais minerais, visto que na maioria das frutas e legumes as vitaminas e sais minerais 

se concentram na casca (Lousada Júnior et al., 2006 apud Abud & Narain, 2009). 

 

3.2. Aproveitamento de resíduos de frutas 

 

 A indústria de polpa de fruta é um segmento industrial de grande importância no 

Nordeste Brasileiro. Essa parcela da indústria produz grande parte do volume gerado de resíduo 

agroindustrial de frutas, se estima que 40% do resíduo agroindustrial são devido ao 

processamento da fruta para a obtenção da polpa (Abud & Narain, 2009). Na literatura são 

encontrados trabalhos sobre o reaproveitamento de resíduo de vegetais, como o de Nagle et 

al.(2011), que investiga os resíduos de frutas como fonte de biomassa para suprimento 

energético para indústrias e residências. Caetano et al (2009) destacaram o teor de compostos de 

atividade antioxidante presentes nos resíduos, ressaltando que a atividade antioxidante 

apresentada pelas cascas e sementes é maior que a atividade apresentada pela polpa da fruta. 

Vale salientar que compostos antioxidantes têm o importante papel de remover radicais livres do 

organismo, responsáveis pelo envelhecimento e pelas reações de oxidação lipoprotéica. Peschel 
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et al (2006) apontam a conscientização dos consumidores pelo uso de ingredientes “não 

sintéticos” na formulação de produtos, como alimentos, cosméticos e fármacos mais saudáveis. 

Os autores apontam pesquisas sobre a aplicação comercial de removedores de radicais e 

flavonóides na formulação de produtos cosméticos mais saudáveis e a demanda por 

antioxidantes não-tóxicos que sejam ativos tanto em sistemas hidrofílicos e lipofílicos, como um 

novo foco para as pesquisas sobre reaproveitamento de resíduos de processamentos de frutas. 

Sousa et al. (2011) fizeram a caracterização nutricional e determinação dos compostos 

antioxidantes dos resíduos de acerola, goiaba, abacaxi, cupuaçu, graviola e bacuri. Os autores 

observaram que os resíduos analisados apresentaram quantidades significativas de carboidratos, 

lipídeos e proteínas. Os resíduos também apresentaram elevado teor de vitamina C, com exceção 

do resíduo de cupuaçu, mas baixas concentrações de antocianinas e flavonóides. Contudo os 

autores concluíram que os resíduos estudados são fontes potenciais de macro nutrientes 

(carboidratos, lipídeos e proteínas) e compostos bioativos, com destaque para os resíduos de 

acerola e goiaba que apresentaram maiores teores de compostos antioxidantes. Nascimento 

(2010) estudou os compostos antioxidantes presente no resíduo do processamento da goiaba. 

Partindo do pó do resíduo, a autora realizou a extração dos antioxidantes em quatro meios de 

extração diferentes e a partir dos extratos a autora mensurou a atividade antioxidante em sistema 

de co-oxidação β-caroteno/ácido linoléico.  

Uchoa et al. (2008) caracterizaram o resíduo do processamento agroindustrial de goiaba, 

caju e a casca do maracujá no que diz respeito ao teor de ácido ascórbico, cinzas, proteínas, fibra 

bruta e fibra alimentar. Os autores observaram que os pós obtidos a partir dos resíduos são ricos 

em fibra alimentar e outros componentes e, portanto poderiam ser aproveitado na formulação de 

produto como pães, bolachas, biscoito entre outros. 

Abud & Narain (2009) estudaram a incorporação de resíduo de frutas (acerola, umbu, 

goiaba e maracujá) a farinha de trigo na formulação de biscoitos e a aceitabilidade do produto. 

Os autores observaram boa aceitabilidade para a incorporação de 10% do resíduo em pó a 

farinha utilizada no biscoito. Destaca-se que os biscoitos mais apreciados foram os de goiaba e 

maracujá que também são os mais ricos em fibras e de menor valor calórico. 

Dentre as alternativas de como se aproveitar o resíduo de frutas destaca-se a obtenção do 

resíduo em pó mediante secagem. A secagem pode ser conduzida por diferentes técnicas, 

incluindo estufa de circulação de ar (Menezes et al., 2008), secador convectivo de bandejas 

(Nóbrega, 2012; Abud & Narain, 2009) ou secador do tipo spray (Moreira et al., 2007). Chua & 

Chou (2003) apontam a secagem como uma técnica utilizada pela indústria alimentícia para 

estabilizar alimentos perecíveis, como produtos de origem vegetal, para posterior armazenagem 
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os autores também comentam que alguns equipamentos de secagem utilizados pela indústria são 

de elevado custo e de operação complexa. Os autores apontam o uso do secador de leito de jorro 

como uma forma alternativa para a secagem em pequena escala, como em pequenas 

propriedades rurais. Bezerra et al. (2012) reportam que a secagem em leito de jorro é uma 

técnica alternativa para a secagem de pastas e suspensões, produzindo pós de alta qualidade a 

baixo custo. Os autores obtiveram resultados satisfatórios para o amido obtido da secagem de 

uma pasta de banana verde. 

A secagem em leito de jorro utilizando partículas inertes é uma técnica promissora para a 

secagem de pastas viscosas e termicamente sensíveis, com resultados comparados aos secadores 

de leito fluidizados, vibro-fluidizados e do tipo spray (Bacelos & Freire, 2008). Huilin et al. 

(2001) relatam que o leito de jorro apresenta como uma das principais vantagens a baixa 

segregação de sólidos, especialmente quando se trata de mistura de sólidos de tamanhos 

diferentes. Esta baixa segregação de sólidos implica que a fase fluida está bem misturada com 

fase sólida, o que garante altas taxas de transferência de calor e massa e produto em pó com boa 

uniformidade. Borges (2011) complementa, relatando que no leito de jorro se obtêm produto em 

pó com menor tempo de contato do material com o ar aquecido. Outra vantagem deste tipo de 

equipamento está relacionada ao custo do equipamento que é inferior ao custo de outros tipos de 

secadores, como o secador do tipo spray. Uma observação pertinente foi feita por Passos & 

Mujundar (2000) que as vantagens do leito de jorro melhor se aplicam a escala de laboratório. O 

tópico seguinte discorrerá mais detalhadamente sobre a secagem em leito de jorro. 

 

3.3. A secagem leito de jorro 

 

Desenvolvido em 1954 por Mathur e Gishler, o sistema de leito de jorro foi concebido 

inicialmente como um método para secagem de trigo. Estudaram-se as características do leito 

usando uma grande variedade de materiais sólidos, tendo como fluido de jorro ar ou água. 

As primeiras unidades comerciais de leito de jorro foram instaladas no Canadá em 1962, 

para secagem de ervilhas e lentilhas Posteriormente, outras unidades foram implantadas em 

vários países para secagem, mistura de sólidos, resfriamento, recobrimento e granulação. Lan et 

al (2012) aponta o uso de leito de jorro nos processos de pirólise e gaseificação. 

O sistema de leito de jorro consiste basicamente de uma coluna cilíndrica de base cônica, 

contendo partículas sólidas de um tamanho considerável, dp > 1 mm, e de um orifício de entrada 

do fluido localizado na parte inferior central da base cônica.  Um fluido é injetado no orifício de 

entrada centrado na extremidade inferior da base. Se a vazão for suficientemente elevada, o jato 
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do fluido provocará um fluxo de partículas sólidas para a região central da coluna e em seguida, 

estas são jorradas sob a forma de um cogumelo, caindo na região periférica anular. 

O leito de jorro é então a composição de três regiões distintas: o jorro, o ânulo e a fonte, 

conforme mostra a Figura 3.2. O centro, região de jorro, é constituído de uma fase diluída com o 

movimento ascendente pneumático de partículas sólidas arrastadas pelo fluxo concorrente do 

fluido. O ânulo ou região anular é constituído de uma fase densa com percolação contracorrente 

do fluido. A fonte é a região superior ao ânulo onde as partículas que deixam o jorro se 

movimentam ascendentemente, desaceleram e caem no ânulo. 

Com o conjunto das três regiões, um modelo cíclico sistemático do movimento das 

partículas sólidas é estabelecido a partir de um sistema fluidodinâmico único, o qual é mais 

adequado para certas aplicações, em detrimento de outras configurações fluido-sólido mais 

convencionais. A intensa mistura favorece um alto grau de contato fluido-partícula e a obtenção 

de uma elevada taxa de circulação de sólidos. 

 

 

Figura 3.2 – Regiões características em um leito de jorro. (Trindade, 2004). 

 

A secagem de pastas e suspensões utilizando-se secadores de leito de jorro com partículas 

inertes tem sido bastante estudada nos últimos trinta anos. Este secador tem se mostrado uma boa 

alternativa ao spray dryer por fornecer produtos de qualidade similar a custos significativamente 

inferiores. 

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

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



Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  29 

partiram da secagem de lacas e tintas. A técnica tem se estendido a diferentes tipos de materiais 

como leite, sangue animal, frutas cítricas, tomate, leite de soja e leveduras (Mujundar, 1989), 

produtos químicos e farmacêuticos (Schneider & Bridgwater 1990). Berruti et al., (1988) citam a 

ultrapirólise em reatores de leito de jorro como exemplo de aplicação desta técnica a diferentes 

processos. 

No secador de leito de jorro a atomização da pasta ou suspensão sobre o leito reveste as 

partículas com uma fina camada de material. À medida que seca a película torna-se frágil, 

fragmentando-se devido aos efeitos de colisões interpartículas. O material na forma de pó é então 

arrastado para fora pela corrente de ar. O processo encontra-se ilustrado na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Etapas envolvidas na secagem em leito de jorro. (Souza, 2009b). 

 

Nesta aplicação o leito de jorro pode operar de forma contínua, intermitente ou em 

batelada, no entanto, a partícula de inerte deve estar livre da película suspensão antes de ser 

novamente revestida por esta suspensão. O número de colisões efetivas entre as partículas 

depende do regime de jorro, da taxa de secagem, da energia de colisão (diretamente interligada 

com a taxa de circulação de partículas), do tempo entre a reumidificação da partícula e da 

quantidade de material alimentado por partícula. 

Quando a taxa de revestimento da partícula se iguala à taxa de remoção da película, a 

taxa de produção do pó torna-se constante. Entretanto, muitas vezes as taxas de remoção da 

película são muito baixas, promovendo acúmulo do material no leito o que pode causar a 

instabilidade no secador, chegando mesmo a inviabilizar sua utilização na secagem de diversos 

materiais. 

Muitos trabalhos relacionados com a secagem de polpas de frutas em leito de jorro vêm 

sendo apresentados nos últimos 20 anos; Lima (1992) estudou a secagem da polpa de umbu, 
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encontrando resultados bastante satisfatórios. Lima et al (1995) ampliaram os estudos para a 

secagem em leito de jorro de polpas de cajá e seriguela. Alsina et al (1996) estudaram a secagem 

da polpa de acerola também no leito de jorro. Em todos estes trabalhos os autores relataram 

problemas de acúmulo de material com comprometimento das condições fluidodinâmicas e 

estabilidade do leito. 

Martinez et al (1995) apresentaram uma discussão detalhada sobre o comportamento do 

leito de jorro na secagem de produtos vegetais, relacionando os problemas de aderência das 

partículas e interrupção do jorro com as características pegajosas dos sucos de frutas e vegetais, 

provocadas pelos elevados conteúdos de açúcar. Na conclusão do trabalho enfatizaram a 

necessidade de se aprofundar os estudos sobre os processos físico-químicos que ocorrem durante 

o processamento no secador de leito de jorro, com a finalidade de esclarecer as razões pelas 

quais ocorre a adesão do produto sobre as partículas inertes.  

Bhandari et al (2005) apud Barbosa (2010) afirmam que a presença de açúcares de baixo 

peso molecular e ácidos, os quais possuem baixa temperatura de transição vítrea, são os 

principais responsáveis pela alta higroscopicidade e pela característica pegajosa, citada no 

parágrafo acima, que por sua vez são os principais responsáveis pela adesão de material à parede 

do secador, baixo rendimento na secagem e problemas operacionais. Barbosa (2010) sugere o 

uso de aditivos de alto peso molecular para aumentar a temperatura de transição vítrea do 

material a ser atomizado ao secador e, portanto evitar os problemas citados anteriormente. Entre 

os aditivos de alto peso molecular, também chamados de carreadores, os mais comumente 

utilizados são a maltodextrina e a goma arábica (Gabas et al 2007 apud Barbosa, 2010). Ferrari 

et al (2012) utilizaram maltodextrina como agente carreador na secagem por atomização de 

polpa de amora-preta  e observaram que o aumento da concentração de maltodextrina provocou 

menor teor de umidade e higroscopicidade no pó resultante. Vale salientar que além de agente 

carreador a maltodextrina é utilizada também como material de parede nos estudos sobre 

microencapsulação conforme consta em Moreira (2007), Müller (2011) entre outros trabalhos da 

área.  

Medeiros (2001) estudou o efeito da composição das polpas de frutas tropicais sobre o 

desempenho da secagem em leito de jorro e encontrou que a gordura favorece o processo de 

secagem e os açúcares redutores prejudicam. Souza (2009b) a partir dos resultados obtidos por 

Medeiros (2001) estudou a secagem de uma suspensão obtida a partir da mistura de polpas de 

frutas. Ressalta-se que um dos intuitos do trabalho de Souza (2009b) foi a partir da mistura de 

polpas de fruta chegar a uma suspensão que favorecesse a secagem em leito de jorro sem adição 
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de adjuvantes. Análises conjunta dos resultados obtidos pelos dois autores são encontradas em 

Medeiros et al. 2009 Rocha et al (2011).  

 

3.3.1. Fluidodinâmica do leito de jorro 

 

Os parágrafos anteriores discorreram sobre a dinâmica, vantagens e limitações do leito de 

jorro. Para se aprofundar no conhecimento deste equipamento se faz necessário conhecer a 

respeito da fluidodinâmica do leito e, no caso da secagem, os efeitos da adição da pasta sobre a 

fluidodinâmica do secador de leito de jorro. Almeida (2009) afirma que os maiores problemas 

encontrados na operação e controle dos secadores de leito de jorro se devem a complexidade 

fluidodinâmica apresentada pelo equipamento. Bacelos & Freire (2008) apontam como um dos 

principais desafios da secagem de pastas e suspensões em leito de jorro com partículas inertes a 

manutenção de condições de jorro estável. A adição da pasta ou suspensão modifica a 

fluidodinâmica do processo devido ao surgimento de zonas mortas e de pequenos aglomerados 

de partículas que estão associados às forças de adesão e coesão que existem entre as partículas 

molhadas. 

Almeida (2009) cita que até início da década de 80 acreditava-se que a presença de pasta 

não apresentava influência alguma sobre a fluidodinâmica do leito de jorro. Todavia, ao secar 

sangue animal Pham (1983) observou que, em certas condições experimentais, a presença do 

material provocava a formação de regiões estagnadas e dificuldades no movimento das 

partículas, lançando por terra a suposição de que a presença da pasta não apresentava efeito 

sobre a fluidodinâmica do leito de jorro. Medeiros (2001) observou na secagem de polpas de 

frutas em leito de jorro a influência da composição química das polpas sobre a fluidodinâmica do 

leito e desempenho da secagem. 

Freire et al (2009) realizou uma revisão bibliográfica sobre a influência das pastas 

alimentadas sobre a fluidodinâmica do leito jorro e com exceção aos dados apresentados por 

Reyes (1993), todos os trabalhos reportaram a diminuição da queda de pressão no jorro estável 

com a adição de pastas, independentemente da forma de alimentação, contínua ou intermitente.  

Freire et al (2009) relata que em relação a velocidade de jorro mínimo os resultados 

apresentados na literatura são contraditórios, principalmente quando é utilizado o glicerol como 

pasta de teste. Schneider & Bridgwater (1993) observaram que a velocidade de jorro mínimo 

aumenta com o aumento do conteúdo de glicerol até atingir um máximo a partir do qual passa a 

diminuir com o aumento da quantidade de glicerol adicionado. Patel et al. (1986), Spitzner Neto 

(2001) e Bacelos et al (2005) observaram que a velocidade de jorro mínimo foi sempre 
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decrescente com o aumento da quantidade de glicerol enquanto que Passos et al. (1990) , 

Santana et al. (1997) e Passos & Mujundar (2000) observaram que na faixa de condições 

utilizadas por eles, a velocidade de jorro mínimo sempre aumentou com o aumento do conteúdo 

líquido. Spitzner Neto (2001) observou que para pastas reais e pastas com sólidos em suspensão, 

a velocidade de jorro mínimo aumenta com o aumento do conteúdo de pasta no leito. O autor 

verificou que o comportamento da velocidade de jorro mínimo é diferente quando se utiliza 

glicerol e uma pasta real. Segundo Bacelos et al (2005) esta diferença de comportamento pode 

ser explicada pelos diferentes tipos de forças que atuam entre as partículas quando se utiliza uma 

pasta real ou uma pasta como o glicerol. 

Segundo Freire et al (2009) o aumento da altura da fonte com o aumento da vazão de ar é 

algo esperado para operação estável de um leito de jorro com partículas tanto com alimentação 

como sem alimentação, porém nos ensaios com alimentação de pasta não se consegue uma 

operação estável para baixas alturas da fonte. Medeiros (2001) mostrou que a altura da fonte de 

partículas depende da composição química da pasta, ou suspensão, alimentada. 

Por se tratar de um sistema de mistura sólido-fluido é de suma importância estudar a 

circulação de sólido em leito de jorro. Almeida (2009) descreve uma linha temporal dos métodos 

utilizados para mensurar a taxa de circulação de sólidos, ou como se encontra em vários 

trabalhos, velocidade da partícula. De acordo com Lan et al. (2012) as técnicas mais empregadas 

para o estudo da fluidodinâmica do leito de jorro utilizam medidas com sonda piezoelétrica, 

sonda de capacitância, raios-γ, absorção de raios-β, traçador radioativo e sonda de fibra óptica. 

Os autores apontam o uso de técnicas de fluidodinâmica computacional como uma ferramenta 

muito útil para tais estudos. Vieira & Rocha (2004) estudaram a taxa de circulação de sólidos 

durante o recobrimento em leito de jorro com três tipos de partículas. Nesse trabalho observou-se 

que à medida que o leito tornava-se mais úmido a taxa de circulação de sólidos diminuía. Este 

resultado mostra que a taxa de circulação de sólidos depende fortemente do grau de saturação do 

leito, mais especificamente das forças de interação entre as partículas. 

 

3.3.2. Secagem de resíduos de frutas em leito de jorro 

 

Nos últimos anos, o processo de secagem de polpas, ou resíduos, de frutas em leito de 

jorro tem sido explorado em diversos trabalhos, entre os quais se destacam Medeiros (2001) e 

Souza (2009b). Também em leito de jorro, são encontrados trabalhos sobre a secagem de 

bagaços de frutas, tais como o de Lima (2001), Medeiros et al., (2005) e Borges (2011). 
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Lima (2001) estudou a secagem em leito de jorro de bagaços de manga, caju e abacaxi, 

obtidos como resíduos das indústrias de polpas de frutas, com a finalidade de obter um produto 

desidratado rico em fibras. Os bagaços sofriam sucessivas lavagens com água destilada, 

inicialmente fria e depois aquecida, para que fossem removidas tanto as impurezas presentes 

como o excesso de sólidos solúveis (principalmente açúcares), que interferem negativamente no 

processamento de polpas em leito de jorro, segundo Medeiros et al (2001). Após as lavagens os 

bagaços eram triturados em multiprocessador doméstico, obtendo-se um material fibroso com 

consistência pastosa. O material era alimentado em batelada ao secador de leito de jorro com 

partículas inertes de poliestireno de baixa densidade. 

Os resultados encontrados por Lima (2001) mostraram-se promissores em relação à 

utilização dos bagaços como fonte de fibras naturais na indústria de alimentos e a utilização do 

secador de leito de jorro na secagem dos resíduos das indústrias de polpas de frutas.  

Medeiros et al (2005) estudaram a produção de farinha de milho enriquecida com polpa e 

bagaço de abacaxi, leite e açúcar, a partir da secagem da mistura em leito de jorro com partículas 

inertes.poliestireno de baixa densidade. A eficiência de produção foi baixa, em torno de 20%, 

todavia as farinhas apresentaram qualidade compatível às farinhas e cereais enriquecidos 

encontrados no mercado.   

Borges (2011) estudou os resíduos desidratados, secos em leito de jorro, de acerola 

(Malpighia glabra L.), cajá-umbu (Spondia ssp.), jambolão (Syzygium cumini) e pitanga 

(Eugenia uniflora). Observou que a secagem em leito de jorro foi mais eficiente para os resíduos 

de cajá-umbu e pitanga e que a composição química dos resíduos influenciou fortemente o 

desempenho da secagem. Esse resultado já havia sido observado por Medeiros (2001), porém 

não houve interferência da concentração de fibras sobre o desempenho da secagem. Borges 

(2011) observou também que todos os resíduos desidratados apresentaram elevados teores de 

fibras e proteínas, porém baixos teores de gorduras foram encontrados. Todos os resíduos 

desidratados mostraram-se como fontes ricas de compostos fenólicos de significante atividade 

antioxidante, além de apresentar moderada inibição enzimática para α-amilase e elevada inibição 

enzimática para a α-glicosidase. Os resíduos desidratados de acerola e jambolão apresentaram 

teores significativos de antocianinas. O resíduo seco de acerola apresentou a maior concentração 

de ácido ascórbico entre os demais resíduos e, apesar das perdas inerentes ao processo, mostrou-

se uma fonte importante deste composto. 

A secagem do resíduo de acerola em leito de jorro foi estudada por Souza Jr (2010) 

empregando duas metodologias distintas, a partir do extrato aquoso do resíduo e do resíduo 

triturado: a secagem do extrato aquoso foi realizada com base no trabalho desenvolvido por 
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Moreira (2007) cujo extrato foi obtido na condição ótima de extração de ácido ascórbico e 

antocianinas do resíduo encontrada pelo autor, com adição de maltodextrina e da mistura goma 

de cajueiro com maltodextrina;  na preparação do resíduo triturado  foram adicionados água e 

maltodextrina.  

Souza Jr (2010) observou que tanto na secagem dos extratos como na do resíduo triturado 

o secador operou com estabilidade fluidodinâmica. Em relação à produção de pó foram 

observadas as maiores eficiências na secagem do resíduo triturado com adição de água e 

maltodextrina e na secagem do extrato com adição de maltodextrina na proporção de 3,5g/ grama 

de sólidos contido no extrato. As eficiências de produção de pó foram praticamente iguais, 43,62 

e 40,24 %. Contudo vale salientar que a produção de pó na secagem de resíduo triturado com 

adição de maltodextrina e água foi cerca de 318% maior. Tal produção foi explicada pelo 

elevado teor de sólidos da suspensão preparada a partir da trituração do resíduo. Nesse trabalho 

também foi verificado um maior impacto do processamento sobre a concentração de ácido 

ascórbico no produto em pó obtido a partir da secagem do extrato, cujas perdas foram 4 vezes 

superior às encontradas na secagem do resíduo triturado com adição de maltodextrina e água. 

Propõe-se nesta dissertação estudar o comportamento fluidodinâmico do leito de jorro 

durante a secagem da suspensão obtida a partir do resíduo agroindustrial da acerola na forma 

utilizada por Souza Jr (2010). Considerando as condições experimentais utilizadas naquele 

trabalho pretende-se realizar uma série de experimentos segundo um planejamento experimental 

fatorial do tipo 2
3
, avaliando-se os efeitos das variáveis temperatura, tempo de intermitência e 

concentração de maltodextrina sobre o desempenho do processo. Através da análise estatística 

dos resultados do planejamento fatorial serão definidas as melhores condições para a secagem da 

suspensão. Pretende-se ainda comparar o produto em pó obtido através da secagem em leito de 

jorro, na condição que apresentou maior eficiência com o produto obtido na secagem em spray 

dryer e avaliar o impacto do processamento sobre a concentração de ácido ascórbico. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Materiais 

 

O resíduo utilizado neste trabalho foi oriundo do processamento agroindustrial de 

polpa de acerola, fornecido pela empresa Delícia da Fruta, localizada na zona urbana da 

cidade de Natal no Rio Grande do Norte. As amostras refrigeradas foram coletadas e 

transportadas até o Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN, onde foram distribuídas em sacos plásticos e armazenadas em congelador 

doméstico até que fossem processadas. 

Como material inerte, foi utilizado o polietileno granulado de alta densidade 

(fabricado pela Premix), cuja caracterização é mostrada na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Características físicas do material inerte 

Propriedades físicas Valor 

Densidade real (g/cm
3
) 0,939±0,006 

Diâmetro (mm) 4,1±0,072 

Esfericidade 0,98±0,023 

Densidade aparente (g/cm
3
) 0,576 

Porosidade do leito estático 0,401 

  

O diâmetro das partículas foi encontrado pela medição com paquímetro de exatidão de 

0,05 mm de uma amostra de 120 partículas. Tomaram-se medidas do maior e menor diâmetro 

e da espessura da partícula. Essas medidas foram utilizadas para se calcular a esfericidade da 

partícula. As partículas têm formato elipsoidal, conforme Figura 4.1. As cotas da, db e de 

representam o maior comprimento, menor comprimento e a maior espessura da partícula 

inerte, respectivamente. 

 

 

Figura 4.1 – Representação esquemática da partícula inerte. 
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A densidade das partículas foi determinada por picnometria líquida. A densidade 

aparente foi encontrada pela adição de uma massa de partículas em um recipiente de volume 

conhecido, no caso o tronco cônico mais uma porção da coluna cilíndrica do leito de jorro. 

Nota-se que o tronco cônico possui base menor de 3 cm, base maior de 18 cm e altura de 15 

cm. A coluna cilíndrica possui 18 cm de diâmetro. A altura da parte cilíndrica utilizada no 

cálculo do volume depende da massa de partículas adicionada. Conhecido o volume aparente 

ocupado pelo sólido encontrava-se a densidade aparente pela divisão da massa de partículas 

pelo volume aparente ocupado pelas partículas. A porosidade do leito estático de partículas 

foi determinada pela Equação (1) a seguir 

pap )(   1                                                                                                                (1) 

Onde ρap é a densidade aparente da partícula, ρp é a densidade real da partícula e ε é a 

porosidade do leito estático de partículas. 

Utilizou-se neste trabalho a maltodextrina sabor natural da marca Maltodextrin, 

fabricada pela INTEGRALMÉDICA
®
 adquirida em drogarias locais. Essa maltodextrina, vale 

salientar, é utilizada como repositor energético para atletas. Sua composição é basicamente 

maltodextrina colorida artificialmente com dióxido de titânio. 

 

4.2. Secador leito de jorro 

 

O diagrama esquemático da unidade de leito de jorro encontra-se ilustrado na Figura 

4.2. A unidade é constituída por coluna cilíndrica de aço inoxidável com 18 cm de diâmetro e 

72 cm de altura, base cônica de 60°, diâmetro da entrada de ar de 3 cm e com visores em 

acrílico. O ar de secagem é fornecido ao sistema por um soprador com 7 cv de potência e 

aquecido em um trocador de calor contendo um conjunto de duas resistências com 2400 W de 

potência. O controle de aquecimento é realizado através de um controlador e de um sensor de 

temperatura, localizado pouco abaixo da placa distribuidora de ar, na base cônica da coluna. A 

regulagem da vazão de ar é controlada por uma válvula globo e a medição é realizada através 

de um anemômetro digital. A queda de pressão no leito é acompanhada pelo manômetro 

diferencial em U utilizando um líquido manométrico de densidade de 865 kg/m
3
. A 

alimentação da suspensão é feita através de uma bomba peristáltica conectada a um bico 

atomizador de duplo fluido, cujo ar de atomização é fornecido por um compressor de baixa 

potência. A umidade relativa do ar na saída do leito é medida por termohigrômetro digital. 

Um ciclone Lapple construído em aço inoxidável com 10 cm de diâmetro de coluna e altura 
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total de 40 cm promove a separação do pó, que é recolhido em embalagens plásticas. A 

medida de temperatura do ar na entrada do secador é feita por uma resistência elétrica padrão 

de platina de 100 ohms (Pt 100) que serve ao controlador de temperatura. Na saída do secador 

a medida de temperatura é feita por um termopar tipo K. 

 

 

Figura 4.2 - Diagrama esquemático da unidade de leito de jorro: A – soprador de ar; B – 

válvula de escape; C – válvula de passagem; D – trocador de calor; E – partículas inertes; F – 

visores em acrílico; G – sistema de alimentação do leito de jorro; H – painel de controle; I - 

ciclone; J – recipiente coletor do pó; K – manômetro; L – bomba peristáltica; M – recipiente 

que estoca a alimentação; N – anemômetro; O – termohigrômetro. P – termopar tipo K; Q – 

Medidor de temperatura Pt 100. 

 

Esta unidade foi utilizada tanto para os ensaios de secagem como para os ensaios 

fluidodinâmicos.  
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4.3. Preparo das suspensões 

  

As suspensões foram preparadas utilizando o seguinte procedimento: a partir do 

resíduo obteve-se a fração mássica de sólidos através de balança analisadora de umidade. 

Encontrado o teor de sólido, adicionou-se a maltodextrina de tal forma que fosse obtida a 

fração mássica de sólidos planejada para a suspensão, conforme a Equação (2). 

 

inamaltodextráguaresíduo

inamaltodextrresíduoresíduo
sp

mmm

mxm
x




                                                                                              (2) 

 

Onde xsp é a fração mássica de sólidos planejada para a suspensão, mresíduo é a massa de 

resíduo in natura adicionada, xresíduo é a fração mássica de sólidos no resíduo in natura, 

mmaltodextrina e mágua  são as  massas de maltodextrina e de água  adicionadas. A massa de água 

adicionada foi fixada como sendo metade da massa de resíduo in natura utilizada no preparo 

da suspensão. Esta relação foi mantida no preparo de todas as formulações. 

A mistura resíduo, água e maltodextrina foi triturada e homogeneizada em 

multiprocessador doméstico, obtendo-se a suspensão que foi peneirada (peneira com malhas 

de 0,400 mm) para evitar entupimentos do bico atomizador. Após o peneiramento, a fração de 

sólidos da suspensão foi medida, utilizando-se a balança analisadora de umidade. Desta 

forma, para todas as formulações preparadas, os valores da fração mássica de sólidos 

planejada diferem dos valores medidos, conforme se pode observar na Tabela 4.2. 

As densidades das suspensões foram medidas por picnometria, utilizando-se 

picnômetros padrões de 50 mL previamente calibrados com água. 

 

Tabela 4.2 – Caracterização física das suspensões utilizadas. 

Fração mássica de 

sólidos planejada (g/g) 

Fração mássica de 

sólidos medida (g/g) 
Densidade (g/cm

3
) 

0,15 0,0910±0,0001 1,0489±6,4·10
-5 

0,20 0,1660±0,0049 1,0722±0,006 

0,25 0,2209±0,0009 1,0977±1,6·10
-4 

 

Para se avaliar uma possível interferência da variação entre o teor de sólidos medido e 

planejado estes dados foram correlacionados ajustando-se um modelo linear, xs = 0,8168xsp 

com coeficiente de correlação = 0,98. Desta forma na análise dos efeitos da variável fração de 

sólidos sobre o processo, podem ser utilizado tanto os valores medidos como os planejados. 
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4.4. Ensaios fluidodinâmicos 

  

Considerando-se a importância do comportamento fluidodinâmico do leito de jorro no 

desempenho da secagem de pastas, líquidos e suspensões, inicialmente realizaram-se 

experimentos para se avaliar o efeito da adição da suspensão sobre os parâmetros 

fluidodinâmicos do leito de jorro constituído de partículas inertes de polietileno de alta 

densidade. A análise do comportamento fluidodinâmico foi realizada considerando o leito 

seco, constituído apenas das partículas de polietileno, e com alimentação contínua de água e 

da suspensão do resíduo de acerola (fração mássica de sólidos planejada 0,25). Foram obtidas 

as curvas características do leito com determinação da velocidade do ar no colapso do jorro e 

queda de pressão em condições de jorro estável. Mediram-se os perfis de temperatura e 

pressão e a partir destes determinaram-se o diâmetro do jorro e a distribuição do ar nas 

regiões do jorro e anular. Realizaram-se medidas da taxa total de circulação de sólidos. 

Em todos os experimentos iniciou-se a alimentação a partir do instante em que o 

sistema atingiu o estado estacionário, evidenciado pela observação de temperatura e umidade 

da corrente do ar constantes na saída do secador. As condições experimentais fixadas nestes 

experimentos são apresentadas na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Condições de realização dos experimentos fluidodinâmicos 

Condições Valor 

Vazão de alimentação (mL/min) 7,0 ±0,2 

Temperatura do ar na entrada do secador (ºC) 72 ± 2 

Carga de inerte (g) 3000 ± 0,15 

 

A temperatura do ar de secagem e a vazão de alimentação da suspensão foram as 

mesmas utilizadas por Souza Jr (2010). A carga de inerte foi aumentada, em relação a 

utilizada por Souza Jr (2010), para viabilizar as medidas de taxa de circulação de sólidos. Nos 

tópicos seguintes, serão apresentadas as metodologias empregadas nestes experimentos.  

 

4.4.1. Obtenção das curvas características 

 

Curvas características do leito sem e com alimentação contínua das pastas foram 

obtidas (no sentido decrescente da vazão do ar) utilizando-se a metodologia 

convencionalmente empregada através das medidas da queda de pressão no leito à medida que 

se diminui a vazão do ar. Simultaneamente foram acompanhadas as medidas da altura fonte, 
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até o registro do colapso do jorro. A partir das curvas características determinaram-se 

experimentalmente a queda de pressão nas condições de jorro estável e a velocidade de 

colapso do leito com e sem adição dos líquidos. As curvas foram obtidas com aquecimento do 

ar de secagem na temperatura pré-fixada em 70±2 °C e vazão de alimentação de 7±0,2 

mL/min.  

 

4.4.2. Medição dos perfis de temperatura e de pressão 

  

A medição dos perfis de temperatura e de pressão foi realizada utilizando a 

metodologia descrita a seguir, considerando- se inicialmente apenas o leito de partículas 

inertes.  Primeiramente ajustaram-se as seguintes condições operacionais: temperatura e altura 

da fonte, registrando-se a vazão de ar correspondente. Em seguida, aguardou-se o momento 

em que o sistema atingiu o regime estacionário. Uma vez atingido o regime estacionário, 

realizaram-se medidas das variáveis de processo (queda de pressão, altura da fonte, altura do 

leito de partículas, temperatura, umidade relativa, velocidade do ar na saída do secador e 

temperatura do ar na entrada do secador).  Este procedimento foi repetido para três níveis de 

vazão de ar na entrada do secador. Aguardou-se o restabelecimento das condições e 

iniciaram-se as medidas correspondentes aos perfis de temperatura e pressão. O perfil radial 

de temperatura foi obtido a partir do centro da coluna conforme Figura 4.3 nas duas posições 

axiais de cotas Z1 = 15 cm e Z2 = 25 cm. As medidas da queda de pressão foram realizadas 

para as mesmas cotas axiais e radialmente apenas na região correspondentes ao ânulo 

(identificada pela constância nas medidas radiais da queda de pressão). 

 



Capítulo 4– Materiais e métodos 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  42 

 

Figura 4.3 – Representação esquemática dos locais onde foram realizadas medidas de 

temperatura e pressão. 

 

As medidas de temperatura foram realizadas com um termopar tipo K e tomando 

bastante cuidado para que a medição não afetasse demasiadamente a dinâmica do leito. A 

pressão foi medida em um manômetro de tubo em U com óleo de densidade de 850 kg/m
3
. O 

procedimento experimental empregado foi repetido nos ensaios com alimentação contínua de 

água e suspensão do resíduo de acerola com vazão constante de 7±0,2 mL/min. 

 

4.4.3. Medição da taxa de circulação de sólidos 

  

Para se efetuar as medidas de circulação de sólidos, a metodologia empregada na 

determinação dos perfis de temperatura foi repetida, aguardando-se a estabilização do sistema 

para se iniciar a alimentação da água ou da suspensão. As medidas de circulação de sólidos 

foram realizadas, mediante metodologia empregada por Reyes et al (1994) e Alsina et al 

(1995), utilizando uma célula de medidas na forma de um cilindro deslizável, com uma 

abertura na parte superior onde são recolhidas as partículas que caem da fonte. As amostras 

foram coletadas em diferentes posições radiais, em intervalos de tempo de 1±0,2 segundos, 

procedendo-se o fechamento instantâneo da abertura. As medidas foram realizadas em 

quintuplicata. Retirou-se a célula e quantificou-se o material recolhido através da pesagem. 

Para o cálculo da taxa de circulação de sólidos, foram consideradas as taxas locais por 
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unidade de área de cada célula, na posição radial correspondente. A taxa foi extrapolada para 

cada área da seção circular, calculando-se a taxa total através do somatório das taxas em cada 

coroa circular conforme a Equação (3). 

  
A

A
WWW

i i

a
i

i

as                                                                                                                               (3) 

Vale destacar que as medidas foram efetuadas na superfície do anel e correspondem, 

portanto, a taxa total de circulação de sólidos, Ws = Wstotal. Na Figura 4.4 apresenta-se o 

esquema da célula de medição da taxa de circulação de sólidos. 

 

 

Figura 4.4 – Esquema da célula de medição da circulação de sólidos: distribuição das 

aberturas de coleta de sólido. 

 

4.4.4. Metodologia de cálculo da distribuição de gás 

  

No presente trabalho foram utilizadas as correlações e a metodologia adotada por 

Lima (1992) para o cálculo da distribuição do gás. A partir dos perfis de temperatura 

determinaram-se o diâmetro do jorro. As propriedades físicas do gás, densidade e viscosidade 

foram estimadas na temperatura média de mistura do ar, considerando o perfil de temperatura 

na superfície do leito. Com a densidade e a viscosidade do ar, diâmetro e densidade das 

partículas calculou-se o número de Arquimedes utilizando a Equação (4). 

 

                                                                                                                                         (4) 
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Considerando a porosidade na região anular igual à porosidade nas condições de 

mínima fluidização, a partir do número de Arquimedes, determinou-se o número de Reynolds 

na condição de mínima fluidização utilizando a correlação de Zhene et al. (1985) apud Lima 

(1992), Equação (5). 

 

                                                                                                                                                  (5) 

 

Com o número de Reynolds estimou-se a porosidade do anel pela correlação de Ergun 

aplicada às condições de mínima fluidização, Equação (6). 

 

                                                                                                                                                  (6) 

 

A velocidade superficial do ar na região anular foi calculada a partir da porosidade e 

das medidas da queda de pressão na região anular, utilizando a equação de Ergun, Equação 

(7). Vale salientar que esta equação foi aplicada somente para a região anular correspondente 

a seção cilíndrica do leito. 

 

                                                                                                                                                  (7) 

 

A partir dos valores de velocidade do ar no anel e do diâmetro do jorro calculou-se a 

vazão volumétrica do ar, utilizando-se a Equação (8). 

 

                                                                                                                                                  (8) 

 

A vazão de gás na região de jorro foi encontrada pela diferença da vazão total. 

É importante mencionar as considerações pertinentes a esta metodologia de cálculo. 

Primeiramente, a mistura gasosa foi considerada um gás ideal. As possíveis variações nas 

propriedades do sólido e na porosidade, devido à presença da suspensão foram 

negligenciadas. Considerou-se fluxo pistão na região do anel e a porosidade nessa região 

muito próxima a porosidade na condição de mínima fluidização. Os cálculos foram realizados 

com auxílio dos softwares MathCad 13 e Statistica 7.0. 
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4.5. Ensaios de secagem 

 

Nos experimentos de secagem a suspensão foi alimentada continua e 

intermitentemente a vazão fixa de 7,1 mL/min (±0,2 mL/min). A carga de material inerte 

adicionada ao secador foi de 2500 g. Fixou-se a vazão do ar de secagem em um valor de 25% 

acima da vazão do ar na condição de colapso do jorro, que foi determinada a partir da curva 

característica (queda de pressão x velocidade do ar) do leito com carga de 2500 g, constituído 

por partículas inertes isentas de suspensão. Foram planejadas 5 alimentações da suspensão 

totalizando 350 mL, mas, conforme será mostrado nos resultados apresentados no Capítulo 5, 

não se conseguiu alimentar esta quantidade em todos os experimentos. Todavia para todos os 

experimentos a vazão de alimentação foi a mesma, salvo as variações inerentes ao 

bombeamento da suspensão. Em todos os experimentos o tempo de bombeamento foi fixado 

em 10 minutos para cada alimentação. 

 

4.5.1. Planejamento experimental 

 

Para os ensaios de secagem foram fixadas as variáveis independentes de temperatura 

do ar de secagem, tempo de intermitência (definido como o intervalo de tempo entre duas 

alimentações consecutivas) e a fração mássica de sólidos planejada para a suspensão. Os 

ensaios de secagem foram realizados de acordo com o planejamento experimental 2
3
 com três 

repetições no ponto central. Para se examinar a possibilidade de uma das variáveis 

independentes não apresentar efeito estatisticamente significativo sobre as variáveis de 

resposta, os experimentos foram realizados seguindo a ordem apresentada na Tabela 4.4, cujo 

sorteio previu a realização inicial dos 7 experimentos que comporiam um planejamento 

fatorial fracionário 2
3-1

 com tréplica no ponto central.  Analisar-se-iam previamente os 

resultados destes experimentos, avaliando-se estatisticamente os efeitos das variáveis 

independentes sobre as variáveis de resposta. Na hipótese de não ser eliminada nenhuma das 

variáveis independentes, partir-se-ia para o planejamento fatorial completo 2
3
, realizando-se 

os 4 últimos experimentos conforme a ordem sorteada (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 – Matriz de planejamento experimental com ordem de realização dos 

experimentos. 

Ensaio 
T 

(°C) 

tint 

(min) 

xsp 

(g/g) 

Ordem de 

realização 

Exp08 -1 -1 -1 10° 

Exp02 1 -1 -1 2° 

Exp03 -1 1 -1 3° 

Exp09 1 1 -1 9° 

Exp01 -1 -1 1 4° 

Exp10 1 -1 1 11° 

Exp11 -1 1 1 8° 

Exp04 1 1 1 1° 

Exp05 0 0 0 5° 

Exp06 0 0 0 6° 

Exp07 0 0 0 7° 

 

As células hachuradas representam os ensaios do planejamento fracionário. 

Na Tabela 4.5 a seguir são apresentadas as variáveis independentes codificadas e seus 

respectivos valores. 

 

Tabela 4.5 – Variáveis independentes do planejamento experimental. 

 Valores descodificados 

Valores codificados Temperatura (°C) 
Tempo de 

intermitência (min) 

Fração mássica de 

sólidos (planejada) 

-1 71 2 0,15 

0 80 5 0,20 

1 89 8 0,25 

 

As variáveis codificadas são encontradas a partir das relações a seguir.  

 

9

80
 TX

T                                                                                                                              (9) 

 

3

5
 t
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X
t                                                                                                                             (10) 
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200
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                                                                                                                (11) 
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Onde XT representa os possíveis valores para a variável temperatura, Xt representa os 

possíveis valores para o tempo de intermitência e Xsp representa os possíveis valores para o 

variável teor de sólidos. 

Foram avaliados os efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis de resposta 

rendimento, retenção de sólidos, umidade do pó e eficiência térmica, com auxílio do 

programa Statistica 7.0.  Serão ajustados modelos empíricos aos dados experimentais, 

considerando apenas as variáveis independentes e as interações que apresentarem efeitos 

significativos sobre as variáveis de resposta. Os ajustes serão avaliados através da análise de 

regressão. Os modelos que se mostraram estatisticamente significativos e preditivos serão 

utilizados para gerar as superfícies de resposta e prever as melhores condições de processo. 

 

4.5.2. Procedimento experimental 

 

Para a secagem, adicionou-se ao secador 2500g do material inerte (polietileno de alta 

densidade). Após a montagem completa do equipamento, foram ligados o sistema de 

atomização e o soprador de ar que forneceu ar aquecido a uma vazão 25% acima da vazão de 

ar na condição de colapso do jorro mantendo-se a temperatura do ar na entrada pré-fixada 

conforme o planejamento experimental. Aguardou-se o sistema ar-inerte atingir equilíbrio 

térmico, especificado pela constância da temperatura do ar na saída do secador; iniciou-se a 

alimentação da suspensão ao leito de inertes durante 10 minutos, após este tempo suspendeu-

se a alimentação por um determinado tempo, chamado tempo de intermitência, conforme 

especificado no planejamento experimental. Findo o tempo de intermitência, a alimentação 

foi iniciada novamente. Este procedimento foi repetido cinco vezes ou até se obter colapso 

definitivo do jorro. Ao final de cada alimentação registraram-se a massa de pó produzida e 

massa de suspensão alimentada. Ao final de todas as alimentações o sistema de secagem 

permaneceu em funcionamento durante 5 minutos para a coleta de mais material em pó. 

Durante o ensaio de secagem foram registrados os valores de velocidade, temperatura e 

umidade do ar na saída do secador, temperatura do ar antes do aquecedor, temperatura da 

parede da coluna, queda de pressão, altura da fonte e do anel do leito de partículas. 

Para os ensaios de secagem o rendimento, ou eficiência de produção de pó, definida 

pela razão entre a massa de sólidos presentes no pó produzido (coletado no ciclone) e a massa 

de sólidos presentes na suspensão alimentada ao secador foi calculada a partir da Equação 

(12): 
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100
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 Efic                                                                                             (12) 

 

A retenção de material no leito definida como a razão entre a massa de sólidos 

presentes no material retido no leito e a massa de sólidos presentes na suspensão alimentada 

ao secador foi calculada a partir da Equação (13). Nestes cálculos foi considerada a umidade 

do pó retido no leito igual à umidade do pó coletado. 

 

100





slima

póret

xm

ym
 t Re            (13) 

 

As perdas do processo são calculadas pela Equação (14). 

 

tReEficperdas 100           (14) 

 

4.6. Avaliação do processo 

 

4.6.1. Mudanças nas condições operacionais 

 

Considerando-se a importância de se avaliar a secagem da suspensão modificando-se 

algumas condições operacionais relativas à temperatura e vazão do ar de secagem e tempo de 

intermitência, foram realizados 4 experimentos nas condições exibidas na Tabela 4.6. 

Manteve-se a carga de inerte em 2500g e uma vazão de alimentação fixa de 6,26mL/min. O 

tempo de alimentação foi mantido em 10 minutos, realizando-se duas alimentações em cada 

experimento. A suspensão foi preparada na condição de maior teor de sólidos. Nestes 

experimentos foi utilizado resíduo da mesma fábrica, todavia, proveniente de outro lote, 

recém-processado. Destaca-se que no experimento 1 foram mantidas as condições de 

operação que mais favoreceram a produção de pó nos ensaios realizados com base no 

planejamento experimental, ressaltando-se que a vazão de alimentação foi ajustada em valor 

inferior e a suspensão preparada a partir de um resíduo recém processado na indústria.  
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Tabela 4.6 – Condições operacionais utilizadas no secador de leito de jorro. 

Experimento T (°C) tint (min) Q/Qjmin 

1 89 8 1,25 

2 89 2 1,40 

3 75 8 1,40 

4 89 8 1,40 

 

4.6.2. Secagem no spray dryer 

 

Foi realizado um experimento de secagem em um spray dryer, escala de laboratório, modelo 

LM MSD 1.0 da marca Labmaq do Brasil. As condições operacionais são as mesmas 

empregadas atualmente no laboratório de engenharia de alimentos da UFRN na secagem de 

pitanga, visando a obtenção do produto em pó com baixa degradação de compostos bioativos.  

 

Tabela 4.7 – Condições operacionais utilizadas no secador spray. 

Temperatura do ar 

de secagem (°C) 

Vazão do ar de 

secagem (m
3
/h) 

Vazão de 

alimentação da 

suspensão (mL/min) 

Vazão do ar de 

atomização 

(L/min) 

130 3,80 7,83 45 

 

4.6.3. Impacto do processamento sobre o teor de ácido ascórbico 

 

O impacto do processamento sobre o teor de ácido ascórbico foi avaliado a partir da 

determinação do teor de ácido ascórbico no resíduo, na suspensão e nos pós obtidos na 

secagem no leito de jorro e no spray dryer. As perdas de ácido ascórbico dos produtos em pó, 

com relação às amostras antes da secagem, são calculadas a partir dos teores de ácido 

ascórbico em base seca conforme a (15). 
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4.7. Análises físico-químicas do resíduo, suspensão e pó. 

 

4.7.1. Umidade 

 

As umidades dos materiais analisados (resíduos, suspensões, e pós) foram 

determinadas em balança analítica de umidade com aquecimento a infravermelho. 

Dependendo do material, era fixado o tempo e a temperatura em que seriam conduzidas as 

análises que se encerravam com a estabilização do peso das amostras. 

 

4.7.2. Teor de ácido ascórbico 

  

O método empregado consiste na determinação do teor de ácido ascórbico pelo 

método titulométrico do 2,6-diclorofenol – indofenol (DCFI) utilizando ácido metafosfórico 

1% como solução extratora com modificações propostas por Oliveira et al., (2010). A solução 

de ácido metafosfórico 1% foi preparada pela diluição 1 g do ácido em 100 ml de água 

destilada. Em seguida preparou-se a solução padrão de ácido ascórbico mediante a diluição de 

um grama deste em 100 ml da solução de ácido metafosfórico 1%. A solução do 2,6-

diclorofenol – indofenol (DCFI), solução de Tillmans, foi preparada mediante a diluição de 

20 mg de bicarbonato de sódio e 50 mg do 2,6-diclorofenol – indofenol em água destilada 

para um volume de 100 mL. As amostras foram preparadas pela diluição e uma determinada 

massa da amostra em 50 mL da solução de ácido metafosfórico 1%, a solução resultante foi 

homogeneizada em um blender por 3 minutos. A solução foi filtrada a vácuo em papel filtro 

qualitativo. A solução de Tillmans foi padronizada através da titulação de uma solução 

preparada a partir da diluição de 2 mL da solução de DCFI em 18 mL de água destilada com a 

solução de ácido ascórbico 10 mg/100 mL. Registrou-se o volume gasto nesta titulação. Após 

a padronização citada anteriormente, o teor de ácido ascórbico da amostra foi determinada da 

seguinte forma: titulou-se novamente a solução de 2 mL da solução de DCFI em 18 mL de 

água destilada com a solução da amostra em ácido metafosfórico. O ponto de viragem da 

titulação foi identificado como o ponto em que a solução titulada apresentou cor idêntica a 

solução titulante. Registrou-se o volume gasto na titulação. De posse dos valores de volume 

gasto na padronização da solução de Tillmans, massa da amostra e volume gasto da solução 

da amostra na titulação o teor de ácido ascórbico foi encontrado pela Equação (16). 
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cp
C                                                                                                               (16) 

 

Onde C é a concentração de ácido ascórbico, mg/100 g de amostra, p é o volume em mL gasto 

de solução padrão de ácido ascórbico, c é a concentração da solução de ácido ascórbico, v é o 

volume de amostra para a titulação da solução diluída de DCFI e m é a massa, em gramas, da 

amostra utilizada na extração. 
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5. Resultados e Discussões 

 

5.1. Ensaios fluidodinâmicos 

  

Nos tópicos seguintes serão apresentados os resultados dos ensaios fluidodinâmicos. 

Vale salientar que para esses ensaios foram determinadas inicialmente as curvas 

características do leito seco (constituído apenas das partículas inertes) e com alimentação 

contínua de água, considerada fluido padrão, e da suspensão, sendo acompanhadas as medidas 

de queda de pressão e altura da fonte em função da velocidade do ar. Posteriormente foi 

analisado o efeito da adição da suspensão em estudo e da água sobre a altura da fonte de 

partículas, queda de pressão na região anular, diâmetro do jorro, distribuição do gás entre as 

regiões do jorro e do anel e, por fim sobre a taxa de circulação de sólidos. Preliminarmente 

neste tópico apresenta-se uma análise do comportamento térmico e de massa, avaliando-se o 

efeito da alimentação da água e da suspensão sobre a temperatura e umidade do ar na saída do 

secador. O uso da água justifica-se por se tratar de um fluído padrão para testes 

fluidodinâmicos em leito de jorro (Freire et al, 2009). 

 

5.1.1. Curvas características 

 

Na Figura 5.1 são apresentadas as curvas características para os ensaios com adição de 

água, suspensão e para o leito seco (constituído apenas das partículas inertes). As curvas 

apresentaram o comportamento esperado e relatado na literatura. 
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Figura 5.1 – Queda de pressão no leito de jorro em função de Uc no leito seco e com 

alimentação contínua de água e da suspensão, minerte=3000 g, Tge = 70 °C, Fa = 7 mL/min. 

 

A sobreposição das curvas obtidas com o leito seco e com alimentação contínua de 

água demonstra que a água não provocou mudanças significativas no comportamento 

fluidodinâmico do leito. Todavia a alimentação contínua da suspensão provocou um aumento 

importante na velocidade de colapso do jorro. Tal comportamento pode ser explicado pela 

presença de sólidos na suspensão os quais quando secos sobre a superfície do material inerte 

promovem o surgimento de forças de coesão entre as partículas (Bacelos & Freire, 2008), 

dificultando a circulação. Assim, para manter o jorro corrente ou em condições de 

estabilidade maior vazão de ar é requerida. Na Tabela 5.1 são apresentados os valores 

correspondentes a velocidade de colapso (Ucj) e queda de pressão em condições de jorro 

estável, obtidas a partir da curvas características. É importante evidenciar que as condições 

estáveis foram identificadas visualmente, determinando-se a média dos valores da queda de 

pressão registrados no intervalo de velocidade em que a estabilidade do jorro foi observada.  

 

Tabelas 5.1 – Variáveis fluidodinâmicas determinadas a partir das curvas características. 

 
Velocidade do ar no 

colapso do jorro (m/s) 

Queda de Pressão no jorro 

estável (Pa) 

inerte 1,19 643,3±25,2 

c/água 1,17 647,6±24,5 

c/suspensão 1,35 563,7±13,3 

 

Conforme se observa na Tabela 5.1 a adição da água não provocou alterações na 

velocidade de jorro mínimo e na queda de pressão de jorro estável, todavia verificou-se que 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  55 

em presença da suspensão além da necessidade de maior vazão de ar para manter o jorro, a 

queda de pressão de jorro estável diminui. Patel et al (1986) e Schneider & Bridgwater (1993) 

observaram que a queda de pressão em jorro estável diminui na presença de pastas 

independentemente da forma como estas foram alimentadas porém Passos et al (1990), 

Santana et al (1997) e Passos & Mujundar (2000) observaram que o comportamento da queda 

de pressão depende do grau de saturação do leito de jorro, enquanto Medeiros et al (2001) 

considera tanto a saturação com a influência da composição química da pasta ou suspensão 

alimentada.  

Nos diversos trabalhos sobre a secagem de polpas de frutas em leito de jorro são 

relatados resultados em que ocorre tanto o aumento como a diminuição da queda de pressão 

de jorro estável em relação ao leito seco (Medeiros, 2001; Lima, 1992; Alsina et al. 1995). É 

importante observar que na maioria destes trabalhos as polpas foram alimentadas em batelada, 

e os dados de queda de pressão em função da velocidade do ar obtida com a película que 

recobre a partícula já praticamente seca, ou seja, quando as forças de interação interpartículas 

se devem principalmente a formação de pontes sólidas.  

No presente trabalho, com alimentação contínua da água as forças de interação são 

líquidas. Todavia a alimentação contínua da suspensão deve promover a formação de pontes 

sólidas e líquidas, já que a obtenção dos parâmetros fluidodinâmicos é acompanhada pelo 

processo de secagem da suspensão. Assim, importante se faz destacar que os resultados 

obtidos com respeito à influência da suspensão nos parâmetros fluidodinâmicos do leito 

conduzem à necessidade de se definir uma faixa de condições operacionais mais restritas, 

principalmente em relação à vazão de alimentação, de forma que o secador venha a operar em 

condições fluidodinamicamente estáveis. 

Na obtenção das curvas características também foram acompanhadas as medidas da 

altura da fonte (Hf). Os dados relativos à altura da fonte em função da razão entre a 

velocidade superficial do ar na coluna (Uc) e a velocidade de colapso do jorro (Ucj) são 

ilustrados na Figura 5.2 onde as curvas apresentam comportamento semelhante ao observado 

nas curvas da queda de pressão, evidenciando a maior velocidade de colapso do jorro na 

presença da suspensão. Verifica-se que a altura da fonte para todos os ensaios aumenta com 

aumento da razão Uc/Ucj. De fato, após ser rompida a resistência do leito ao jorro boa parte do 

ar alimentado vai para a região do jorro de forma que qualquer aumento na vazão do gás, 

acima da vazão de jorro mínimo, terá como efeito direto o aumento da altura da fonte.  
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Figura 5.2– Altura da fonte em função de Uc/Ucj 

 

O comportamento geral das curvas demonstra que para as mesmas razões Uc/Ucj tanto 

a alimentação da água como da suspensão modificam a altura da fonte, sendo que alimentação 

da água diminui a altura da fonte enquanto a da suspensão provoca o aumento desta. É 

importante destacar que a diminuição da altura da fonte com a adição de água está de acordo 

com resultados encontrados na literatura. 

Adição de pequenas quantidades de água pode servir como uma espécie de lubrificante 

facilitando o escoamento das partículas e formação de fontes mais altas, todavia em presença 

de maiores quantidades deste líquido, as forças de coesão, no caso pontes líquidas, passam a 

ter um efeito maior, dificultando o escoamento das partículas e diminuindo a altura da fonte 

(Santana et al, 1997; Passos & Mujundar, 2000; Patel et al, 1986; Bacelos et al, 2005).  

Por outro lado, muitos autores como Patel et al (1986) e Schneider & Bridgwater 

(1993) relatam que a altura da fonte em leitos com adição de pastas é sempre superior à do 

leito seco, o que está de acordo com o comportamento observado quando se alimentou a 

suspensão. Este resultado está de acordo com os observados por Medeiros (2001), na secagem 

de polpas de frutas com composição modificada. Com adição da suspensão a aglomeração das 

partículas na região anular promove maior distribuição do ar na região do jorro com a 

formação de fontes mais altas e menos densas. Os resultados observados em relação a altura 

da fonte corroboram com os obtidos em relação a velocidade de colapso do jorro e queda de 

pressão de jorro estável, e também demonstram que a alimentação da suspensão pode 

comprometer a fluidodinâmica do leito de jorro. 
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5.1.2. Análise fluidodinâmica dos experimentos de secagem 

  

Conforme descrito na metodologia, experimentos de secagem da suspensão e de 

evaporação da água foram realizados preliminarmente a obtenção dos perfis de temperatura e 

as medidas das taxas de circulação de sólidos. Nas mesmas condições foram acompanhadas as 

medidas no leito seco. Conforme se observa na Figura 5.3 a altura da fonte aumenta com a 

velocidade do ar e para a mesma condição de velocidade não sofre influência importante da 

alimentação da água ou suspensão. Importante se faz destacar que este comportamento foi 

identificado para a vazão de alimentação de 7 mL/min e no intervalo de tempo de cerca de 10 

minutos em que a velocidade do ar foi mantida constante. O prosseguimento da secagem em 

níveis mais baixos de vazão do ar poderia repercutir em variações importantes na altura da 

fonte 
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Figura 5.3 - Altura da fonte ao longo dos experimentos de secagem e de evaporação da água. 

Comparação com o leito seco. Tge = 70 °C, Fa = 7 mL/min. 
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Figura 5.4 - Experimentos de secagem e de  evaporação da água. Altura da fonte em função 

de Uc/Ucj, comparação com o leito seco. Tge = 70 °C, Fa = 7 mL/min. 

 

Considerando-seque a altura da fonte não sofreu variação importante em cada 

intervalo onde a velocidade do ar foi mantida constante, determinou-se o seu valor médio para 

cada velocidade,  representando-o em função da razão Uc/Ucj, conforme ilustrado na Figura 

5.4. Os resultados são compatíveis com os observados na Figura 5.2, e corroboram com toda a 

discussão apresentada anteriormente. A partir destes resultados definiu-se a razão Uc/Ucj a ser 

fixada nos experimentos realizados conforme o planejamento experimental. 

Os dados relativos a queda de pressão foram obtidos a partir dos perfis de pressão 

cujas medidas foram realizadas na região anular a partir de uma distância radial de 5 cm do 

cento e entre as cotas axiais correspondentes a Z1=25 cm e Z2=15 cm, de acordo com o 

esquema ilustrado na Figura 4.3. O perfil de pressão na região anular mostrou-se plano, 

sofrendo pequenas variação com a velocidade do ar.  

Na Figura 5.5 são apresentados os valores médios da queda de pressão na região 

anular, para cada velocidade do ar em função da razão Uc/Ucj. Observa-se que o 

comportamento da queda de pressão para o leito seco e acrescido de água é exatamente o 

mesmo. Todavia em relação ao leito com alimentação contínua da suspensão percebe-se que 

para a mesma razão Uc/Ucj a queda de pressão tende a ser inferior a do leito seco ou com 

adição de água. Este resultado é compatível com o observado em relação à queda de pressão 

de jorro estável obtida a partir das curvas características e corroboram com toda a discussão 

apresentada anteriormente com respeito à influência da suspensão sobre o comportamento 

fluidodinâmico do leito de jorro. 
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Figura 5.5 - Queda de pressão na região anular em função de Uc/Ucj, comparação com o leito 

seco. Tge = 70 °C, Fa = 7 mL/min. 

 

A partir dos gradientes de pressão, foi calculada a velocidade superficial do ar na 

região anular, na seção compreendida entre Z1 e Z2.  

 

5.1.3. Perfis de temperatura 

  

Os perfis de temperatura compreendem tanto a região do jorro como a anular, uma vez 

que as medidas foram realizadas desde o centro até a parede da coluna nas duas alturas Z1= 25 

cm e Z2= 15 cm. Os perfis são exibidos nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8. O adimensional de 

temperatura é definido na Equação 17. 
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Figura 5.6 - Perfil adimensional de temperatura  com alimentação da suspensão em Z1=25 cm 

e Z2=15 cm, Fa= 7 mL/min, Uc= 1,52 m/s e Tge= 70 °C. 

 

 
Figura 5.7 - Perfil adimensional de temperatura com alimentação da água em Z1=25 cm e 

Z2=15 cm, Fa= 7 mL/min, Uc= 1,52 m/s e Tge= 70 °C. 
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Figura 5.8 - Perfil adimensional de temperatura no leito seco em Z1=25 cm e Z2=15 cm, Uc= 

1,52 m/s, e Tge= 70 °C. 

 

Nas três figuras está evidenciado que na altura correspondente a Z1= 25 cm os perfis 

de temperatura tendem a ser planos, excetuando-se a região próxima a parede da coluna com 

perdas de calor para o ambiente e consequente diminuição na temperatura. Destaca-se que 

nesta posição as medidas de temperatura tangenciam a superfície do leito. Os perfis planos de 

temperatura configuram aos leitos características de leito profundo, e para este caso a hipótese 

de fluxo pistão na região anular é pertinente. Resultados semelhantes foram observados e 

relatados por outros autores, dentre os quais, Lima (1992), Assim a obtenção do diâmetro do 

jorro utilizando-se esta metodologia fica comprometida. 

Todavia, para Z2= 15 cm, visualiza-se claramente no perfil de temperatura a interface 

entre a região do jorro e do anel, sendo possível se identificar o diâmetro do jorro em cada 

experimento, cujos valores estimados foram de 5,6 cm para o ensaio com a suspensão, 5 cm 

para o ensaio com a água e 4 cm para o leito seco. Embora o comportamento observado em 

relação ao perfil plano coincida com os encontrados por outros autores para leitos profundos, 

com relação ao efeito provocado pela alimentação da água e da suspensão, no sentido de 

expandir o diâmetro do jorro, os resultados não são compatíveis com os encontrados por Lima 

(1992) que observou a contração do diâmetro do jorro com adição da polpa de umbu.  

Almeida (2009) também observou que o diâmetro do jorro contraiu com a adição da 

água. O autor credita esse fato as interações entre as partículas no leito. A discrepância entre o 

observado naquele e neste trabalho pode ser explicada pela quantidade de material contido no 

leito. Conforme foi falado em tópicos anteriores as interações entre partículas mudam com a 

quantidade de material contido no leito (Santana et al, 1997; Passos & Mujundar, 2000) que, 
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por sua vez, depende da vazão de alimentação (Jacob-Lopes et al 2006). Almeida (2009) 

utilizou vazões de alimentação de 10 a 40 mL/min enquanto que neste trabalho a vazão foi 

fixada em 7 mL/min. 

A diferença de comportamento entre a superfície da região anular e a interface com a 

parte cônica dentro da região anular era esperado e já foi reportado em outros trabalhos 

(Hiulin et al, 2001; Almeida, 2009). Como só foram realizados medidas do perfil de 

temperatura em dois pontos ao longo do comprimento da região anular não foi possível obter 

o formato do canal do jorro como no trabalho de Olazar et al (2001). 

Enfatiza-se que as medidas do diâmetro do jorro determinadas a partir do perfil de 

temperatura em Z2=15 cm serão consideradas no cálculo da distribuição do gás no jorro e no 

anel. Nos cálculos serão desconsiderados efeitos da vazão do ar no diâmetro do jorro e 

possível variação axial deste parâmetro na região delimitada para análise.  

 

5.1.4. Distribuição do gás entre o jorro e o anel 

 

Seguindo a metodologia de cálculo apresentada no capítulo 4 (item 4.4.4) determinou-

se a porosidade do anel (εmf) cujo valor foi estimado em 0,38. Note-se que nos cálculos foram 

desconsideradas possíveis variações da porosidade na condição de mínima fluidização, 

decorrentes da alimentação da água ou da suspensão.  

Com a porosidade da região anular e o gradiente de pressão na região em estudo, 

calculou-se a velocidade superficial do ar na região anular a partir da equação de Ergun 

(equação 7), cujos resultados são exibidos na Figura 5.9.Verifica-se que nas condições em que 

foram realizados os experimentos, o aumento da velocidade do ar na entrada da coluna não 

influenciou a velocidade no anel, que permaneceu praticamente constante. Todavia, percebe-

se a influência da presença da suspensão, promovendo uma pequena redução na velocidade do 

ar nesta região. 

Com relação à velocidade do ar no anel os resultados do presente trabalho concordam 

com os encontrados por Lima (1992). Nos experimentos realizados com partículas de 

poliestireno de baixa densidade com adição de polpa de umbu, Lima (1992) relata que a 

velocidade do ar no anel independe da vazão de ar alimentado e é menor em presença da 

polpa. O autor atribui este resultado ao fato dos perfis de pressão na região anular, próximo a 

superfície, não terem apresentado qualquer variação com a vazão total. No presente trabalho 

também não foram observadas variações importantes da queda de pressão na região anular em 

estudo, devido ao aumento da vazão do ar 
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Figura 5.9 – Velocidade superficial do ar no anel (Ua) em função da velocidade do ar na 

entrada da coluna (Uo) 
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Figura 5.10 – Velocidade superficial do ar no jorro (Uj) em função da velocidade do ar na 

entrada da coluna (Uo). 

 

Com os dados do diâmetro do jorro foram estimada as áreas da região anular e do jorro 

para cada condição de alimentação, calculando-se a vazão do ar que se desloca para o anel 

(Qa.). Por diferença da vazão total (Qo), estimou-se a vazão do ar no jorro (Qj) e a velocidade 

do ar nesta região (Uj). Na Figura 5.10 observa-se que, a velocidade do ar na região do jorro 

aumenta linearmente com a velocidade do ar na entrada da coluna. A alimentação da água e 

principalmente da suspensão interfere na velocidade do jorro, promovendo a diminuição desta 

variável. Note-se que estes resultados são influenciados diretamente pelo diâmetro do jorro. 
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Com relação ao efeito da vazão do ar os resultados do presente trabalho estão de 

acordo com os relatados por Lima (1992), todavia o efeito da água e da suspensão é 

discordante do encontrado por Lima (1992) que relata o aumento desta variável quando o leito 

é alimentado com a polpa de umbu. Embora discordantes os resultados encontrados reforçam 

a influência da composição da pasta alimentada sobre o comportamento fluidodinâmico do 

leito de jorro na secagem de pastas e suspensões, elucidado em Medeiros et al (2001).  

Destaca-se que tanto Medeiros (2001) como Alsina et al (1996) ao secarem polpa de 

acerola no leito de jorro tiveram problemas em relação à alimentação desta polpa uma vez que 

a mesma intervia negativamente na fluidodinâmica do leito chegando a provocar o colapso do 

jorro. Pelas características do resíduo, composto de pele, cascas e sementes, a suspensão 

preparada com adição da maltodextrina tem composição diferente da polpa, todavia algumas 

características como baixo teor de lipídios (Borges, 2011), presença de açúcares redutores 

associada a pH ácido são comuns e justificariam os resultados obtidos no presente trabalho, 

no que diz respeito a influência negativa da suspensão sobre o comportamento fluidodinâmico 

do leito de jorro. 
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Figura 5.11 – Distribuição do gás no jorro e no anel: Qj/Qa em função de Q/Qjc 

 

Observa-se na Figura 5.11 que a distribuição do gás no jorro aumenta com a razão 

Q/Qjc e para vazões mais altas, superiores a de jorro mínimo, qualquer adicional de gás passa 

pelo jorro, o que corrobora com os resultados anteriormente discutidos. 

Almeida (2009) estudando o efeito da adição de pasta sobre a fluidodinâmica de um 

leito de jorro utilizando como material inerte esferas de vidro observou que a velocidade das 

partículas na região anular variava muito pouco com alterações na velocidade e temperatura 
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do ar na entrada do secador ao passo que a velocidade das partículas na região do jorro 

aumentou. A partir desta observação o autor concluiu que o aumento na velocidade do ar na 

entrada é mais canalizado para a região do jorro tendo pouco efeito nas proximidades da 

interface jorro-anel e região anular.Verifica-se  mais uma vez que a alimentação da suspensão 

mais precisamente do material sólido presente nesta, afeta a fluidodinâmica do leito 

promovendo maior distribuição do gás na região do jorro, conforme já foi discutido em 

relação à altura da fonte. 

 

5.1.5. Circulação de sólidos 

  

Na Figura 5.12, são ilustrados os resultados referentes à taxa local de circulação de 

partículas na superfície do leito. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6 8 10

W
s(

g/
s)

r(cm)

suspensão

inerte

água

 
Figura 5.12 – Perfil radial da taxa local de circulação de sólidos. 

 

A taxa local de circulação de sólidos aumenta com o raio desde a interface jorro-anel 

até a parede da coluna. Todavia verifica-se uma tendência de estabilização ou ocorrência de 

um máximo na taxa de circulação próximo a parede da coluna (r→rc) A taxa de circulação 

sofre influência negativa da alimentação da água e principalmente da suspensão. Os valores 

obtidos para a taxa de circulação de sólidos total foram os seguintes: 67,2 g/s para os ensaios 

com a suspensão, 96,7 g/s para os ensaios com a água e 114 g/s para o material inerte seco. 

Com relação à alimentação de água e da suspensão, os resultados são compatíveis com os 

observados por Lima (1992), uma vez que a presença da polpa de umbu provocou a 

diminuição na taxa de circulação de sólidos.  
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Alsina et al. (1996) estudaram a fluidodinâmica do leito de jorro com partículas inertes 

durante a secagem de polpa de acerola e também observaram que a circulação local de 

partículas aumentou com o raio, registrando todavia a existência de máximos locais 

principalmente para baixas razões de U/Ujm e com  a adição da polpa de acerola, que deslocou 

a posição do máximo para pontos mais distantes da parede da coluna. A adição da acerola 

promoveu menores taxas de circulação de sólidos Note-se que a metodologia empregada para 

medir a taxa de circulação de sólidos neste trabalho foi a mesma empregada por Alsina et al. e 

os resultados são compatíveis,  inclusive em ordem de grandeza.  

Almeida (2009) estudando o perfil de velocidades de partículas de vidro em um leito 

de jorro cônico em meia coluna relata que a maior velocidade das partículas foi encontrada 

próxima a região de entrada do ar na base cônica e a menor velocidade na superfície da região 

anular próxima a parede. Comportamento semelhante é relatado por Hiulin et al (2001) e por 

outros autores e  aparenta ser contraditório com o observado no presente trabalho. Contudo 

destaca-se que neste trabalho as medidas foram feitas apenas na superfície da região anular ao 

passo que as medidas realizadas por Almeida (2009) correspondem a vários pontos axiais.  

Outra observação pertinente é sobre o que acontece na superfície do leito. As 

partículas que emergem na região da fonte são arrastadas pela corrente de ar até um ponto 

onde o efeito da força gravitacional equilibra a força de arraste fazendo com que as partículas 

caiam, sob ação do campo gravitacional, na superfície do leito. Como este movimento é sob 

ação da gravidade as partículas tendem a cair distantes do ponto onde o jorro aflora causando 

a taxa de circulação observada neste trabalho. À medida que se aprofunda no leito de 

partículas a área de seção para as partículas escoarem vai diminuindo, devido a própria 

geometria do equipamento, o que justifica o que foi observado por Almeida (2009) e Hiulin et 

al (2001).  

Os resultados relativos ao comportamento fluidodinâmico do leito com adição da 

suspensão foram de fundamental importância para o planejamento das condições em que seria 

operado o leito de jorro nos experimentos de secagem. A influência negativa da suspensão 

frente aos parâmetros fluidodinâmicos repercutiram na definição das condições operacionais 

planejadas para a realização dos ensaios de secagem, entre as quais destaca-se: 

 Fixar uma baixa vazão de alimentação para realização dos experimentos, visto 

que a alimentação da suspensão pode comprometer a estabilidade do jorro;  

 Fixar uma razão U/Ujc não muito alta, (25% acima das condições de colapso). 

A maior canalização do ar para o jorro, aumenta a altura da fonte, podendo facilitar a 

formação de aglomerados de partículas úmidas e de pós distribuídos na parte superior da 
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coluna ou agregados ao próprio sistema de atomização com maiores perdas de material e risco 

de entupimentos do bico atomizador, além do arraste das partículas pela corrente de ar para 

fora da coluna. Maiores razões U/Ujc também implicam em desperdício de energia para 

aquecimento de vazões mais elevadas que não venham a facilitar o comportamento 

fluidodinâmico e que estejam muito acima da requerida para a secagem; 

 Operar o jorro com intermitência na alimentação e fixar uma carga de inerte 

que não promova a formação de fontes muito altas, mas que proporcione elevada circulação 

de sólidos. 

 

5.1.6. Análise do comportamento térmico e da transferência de massa nos 

ensaios de secagem da suspensão e evaporação de água  

  

Nas Figuras 5.13 e 5.14 observa-se o comportamento das variáveis temperatura e 

umidade relativa do ar na saída do secador para três velocidades do ar nos ensaios de secagem 

da suspensão e de evaporação de água. 
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Figura 5.13 – Tgs em função do tempo para os experimentos de secagem da suspensão e de 

evaporação de água. Tge = 70 °C e Fa = 7 mL/min. 
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Figura 5.14 – UR em função do tempo para os experimentos de secagem da suspensão e de 

evaporação de água. Tge = 70 °C e Fa = 7 mL/min. 

 

Observa-se nas Figuras 5.13 e 5.14 que transcorridos cerca de 10 minutos tanto a 

temperatura como a umidade relativa do ar na saída do secador atinge condições estáveis. 

Com a suspensão a temperatura do ar se manteve num patamar relativamente mais baixo, o 

que pode ser atribuído a variações na temperatura do ar alimentado e ás condições 

psicrométricas do mesmo. Estas variáveis dizem mais respeito ao balanço de energia do 

equipamento e ao processo de transferência de massa da água para o ar e são muito sensíveis 

às mudanças na temperatura do ar alimentado ao secador e a vazão de alimentação da água ou 

suspensão. Como nestes ensaios tanto a vazão de alimentação como a temperatura do ar 

foram mantidas praticamente constantes, (7 mL/min, e 70 °C), não se registra variações 

importantes no comportamento observado tanto para a temperatura como para a umidade do 

ar na saída do secador. Todavia vale destacar que o aumento da vazão do ar pode ter 

contribuído para manter as condições de estabilidade observadas. 

Segundo Reyes & Massarani (1991) Menegali et al (2000) a vazão de alimentação da 

pasta ou suspensão é um dos fatores mais importantes na secagem de pastas e suspensões em 

leito de jorro uma vez que é a responsável pela determinação da capacidade de evaporação do 

secador. Jacob-Lopes et al (2006) apontam a vazão de alimentação como o fator limitante da 

capacidade do secador de leito de jorro uma vez que o acúmulo excessivo de material no leito 

de partículas ocasiona o colapso do jorro. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40

U
R

(%
)

tempo (min)

Uc=1,46m/s, susp

Uc=1,51m/s, susp

Uc=1,58m/s, susp

Uc=1,46m/s, água

Uc=1,52m/s, água

Uc=1,53m/s, água



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  69 

5.2. Ensaios de secagem 

  

Os tópicos a seguir discorrerão sobre a secagem da suspensão obtida a partir do 

resíduo de acerola triturado com adição de maltodextrina. Os ensaios de secagem seguiram 

em princípio um delineamento experimental fatorial fracionário 2
3-1

 com o intuito de se 

examinar a possibilidade de desconsiderar alguma das variáveis independentes. Na hipótese 

de não se eliminar nenhum das variáveis completava-se para um delineamento experimental 

fatorial 2
3
. Conforme será apresentado no decorrer deste capítulo, não foi desconsiderado 

nenhum das variáveis. Avaliou-se, mediante a técnica do planejamento experimental, o efeito 

das variáveis independentes, temperatura do ar de secagem, tempo de intermitência e teor de 

sólidos totais sobre as variáveis de resposta: eficiência de produção de pó, retenção de 

material, perdas do processo e umidade do pó.  

Destaca-se que devido a problemas operacionais de colapso do jorro adicionou-se 

mais uma variável de resposta definida como a razão entre o volume alimentado da suspensão 

e o volume total das partículas inertes. Este parâmetro está relacionado com a estabilidade 

fluidodinâmica do processo e uma baixa razão de volume alimentado se traduz em colapso do 

jorro. Com a análise estatística desta variável de resposta será possível se identificar as 

variáveis independentes e a combinação entre elas que exercem efeitos significativos sobre a 

estabilidade fluidodinâmica do processo. 

 

5.2.1. Estabilidade dos ensaios de secagem 

  

O comportamento fluidodinâmico do leito de jorro foi fortemente influenciado pelas 

variáveis em estudo, de forma isolada e combinada com as demais variáveis. Observou-se 

colapso do jorro para os ensaios realizados nos níveis mínimo e máximo de temperatura, 

conforme se pode observar na figuras 5.15 e 5.16, respectivamente, onde são apresentados os 

dados relativos à queda de pressão ao longo dos ensaios de secagem,  
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Figura 5.15- Queda de pressão em função do tempo ao longo dos ensaios de secagem para 

Tge=71°C  

 

Conforme se observa na Figura 5.15, para o nível de temperatura mais baixo (71°C) 

excetuando-se o experimento 3 onde o tempo de intermitência foi mantido em 8 minutos e a 

suspensão preparada com 15%  de sólidos, todos os experimentos apresentaram problemas de 

instabilidade fluidodinâmica  que culminaram em colapsos do jorro, identificados através dos 

picos de pressão. Nos experimentos 1 e 8, os colapsos ocorreram na terceira e segunda 

alimentação, observando-se que independente do teor de sólidos da suspensão o efeito 

adverso do curto tempo de intermitência associado ao nível de temperatura mais baixo 

prevaleceu sobre a estabilidade do processo, provacando o colapso do jorro. No ensaio11 o 

colapso foi registrado na quarta alimentação, identificando-se que o tempo de intermitência de 

8 minutos embora tenha contribuído para melhorar as condições fluidodinâmicas, retardando 

o colapso do jorro, não superou os efeitos adversos da baixa temperatura associada ao elevado 

teor de sólidos da suspensão. No experimento 11 também foi observado que em relação as 

condições iniciais ocorre uma diminuição da queda de pressão com oscilações creditadas ao 

período em que a alimentação foi suspensa.  

Observa-se na Figura 5.16, para o nível de temperatura mais alto, 89°C, que apenas no 

experimento 10, com alimentação da suspensão mais concentrada e tempo de intermitância de 

2 minutos, o jorro colapsou na segunda alimentação. Comparando-se este resultado com o 

observado no experimento 1, onde as condições de intermitência e teor de sólidos da 

suspensão foram as mesmas, conclui-se que o aumento da temperatura do ar não compensou 
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os efeitos adversos do teor de sólidos mais alto associado ao curto de tempo de intermitência, 

sobre a estabilidade. 

No experimento 9 o jorro colapsou ao final da quinta alimentação e as oscilações na 

queda de pressão antes do colapso apresentaram comportamento semelhante ao observado no 

experimento 11. O colapso do jorro neste experimento foge as justificativas apresentadas 

nesta discurssão visto que o mesmo foi realizado nas condições que aparentemente mais 

favorecem a estabilidade do jorro, temperatura e tempo de intermitência elevados e baixa 

concentração de sólidos. Nos experimentos 2 e 4 as condições fluidodinâmicas foram 

mantidas estáveis. Percebe-se em relação a estes experimentos que na condição de 

temperatura mais alta os efeitos contrários provocados pelo tempo de intemitência e teor de 

sólidos sobre a estabilidade se compensam favorecendo a manutenção do jorro. 
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Figura 5.16- Queda de pressão em função do tempo ao longo dos ensaios de secagem para 

Tge=89°C. 
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Figura 5.17- Queda de pressão em função do tempo ao longo dos ensaios de secagem 

realizados no pnto central. Tge=80 °C, tint=5 min e xsp=0,20. 

 

Na Figura 5.17 são ilustrados os dados relativos a queda de pressão nos experimentos 

realizados na condições experimentais relativas ao ponto central. Os experimentos 5 e 6 

apresentaram uma boa reprodutibilidade, todavia no experimento 7 a partir da quarta 

alimentação foram identificados problemas de instabilidade que culminaram no colapso do 

jorro ao final da quinta alimentação. Com as condições experimentais fixadas no valor 

intermediário a estabilidade foi observada nos experimentos 5 e 6, todavia já se percebe pelo 

comportamento das curvas que uma próxima alimentação poderia culminar no colapso do 

jorro. Nestes experimentos se observa uma diminuição gradativa da queda de pressão à 

medida em que se reinicia nova alimentação. Esta diminuição na queda de pressão é 

compatível com Patel et al (1986) e Schneider & Bridgwater (1997) quando relatam que a 

queda de pressão de jorro estável diminui na presença de pasta. Em outros experimentos 

também se observou diminuição na queda de pressão em relação a queda de pressão inicial, 

medida com o leito seco. 

A diminuição da queda de pressão precedendo o colapso do jorro sinaliza a 

instabilidade, conforme cita diversos autores entre os quais Medeiros (2001) e Freire (2009), e 

tem relação com a canalização preferencial do ar pela região do jorro, devido a maior 

resistência à passagem do ar para a região anular, que pode ser explicada pela aglomeração 

que juntamente com a a viscosidade da pasta prejudicam tanto a circulação de sólidos quanto 

a passagem do ar através do leito. Este efeito foi observado na maioria dos experimentos onde 

ocorreu colapso do jorro. 
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Observou-se claramente a interação de todas variáveis independentes sobre a 

estabilidade do secador de leito de jorro. Vale ressaltar novamente que a análise estatística das 

variáveis independentes sobre a estabilidade do secador de leito de jorro foi incluída no 

planejamento experimental como a razão entre o volume alimentado da suspensão e o volume 

total das partículas inertes. 

Para todos os ensaios as condições experimentais favoreceram a formação de 

aglomerados de partículas inertes. Segundo Jacob-Lopes et al (2006) a formação de 

aglomerados de partículas prejudica a circulação de sólidos no leito de jorro e 

consequentemente toda a secagem. 

 Nas Figuras 5.18, 5.19 e 5.20 a seguir são apresentadas as curvas de temperatura de 

bulbo seco do ar na saída do secador ao longo dos experimentos. 

 

50

55

60

65

70

75

80

0 20 40 60 80 100

Tg
s 

(°
C

)

tempo (min)

Exp. 02

Exp. 04

Exp. 09

Exp. 10

 
Figura 5.18– Temperatura de bulbo seco do ar na saída do secador em função do tempo para 

Tge=89 °C 
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Figura 5.19 - Temperatura de bulbo seco do ar na saída do secador em função do tempo para 

Tge=71 °C 
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Figura 5.20 - Temperatura de bulbo seco do ar na saída do secador em função do tempo para 

os ensaios realizados no ponto central para Tge=80 °C, tint=5 min, xsp=0,2 

 

Observa-se que os gráficos das temperaturas de bulbo seco do ar na saída secador 

representam bem a intermitência do processo. Evidencia-se a queda na temperatura observada 

em todos os experimentos em que foram registrados o colapso do jorro. Os experimentos 

realizados no ponto central apresentaram boa reprodutibilidade.  

Nas figuras 5.21, 5.22 e 5.23, são ilustrados os dados de umidade relativa do ar na 

saída do secador para todos os experimentos de secagem. Observa-se em todos os gráficos a 

intermitência do processo evidenciada pelos valores mais elevados da umidade relativa 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  75 

durante o período da alimentação da suspensão. Também para a umidade relativa são 

observadas variações importantes (picos) nos experimentos em que a estabilidade foi 

comprometida pelo colapso do jorro.  
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Figura 5.21– Umidade relativa do ar na saída do secador em função do tempo para Tge=89 °C 
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Figura 5.22 – Umidade relativa do ar na saída do secador em função do tempo para Tge=71 °C 
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Figura 5.23 – Umidade relativa do ar na saída do secador em função do tempo para os ensaios 

realizados no ponto central para Tge=80 °C, tint=5min, xsp=0,2 

 

Outra observação pertinente é que em todos os experimentos o ar de secagem se 

manteve distante das condições de saturação e teria capacidade de evaporar uma maior 

quantidade de água. Percebe-se nitidamente que as condições fluidodinâmicas são os fatores 

que limitam a secagem desta suspensão em leito de jorro, o que está de acordo e corrobora 

com toda a discussão apresentada em relação aos ensaios fluidodinâmicos. 

As Figuras 5.24, 5.25 e 5.26 a seguir apresentam a cinética de coleta de pó para os 

ensaios de secagem. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150

m
p

ó
 (

g)

tempo (min)

Exp 2-tint=2min e 
xsp=0,15

Exp9-tint=8min e 
xsp=0,15

Exp10-tint=2min e 
xsp=0,25

Exp4-tint=8min e 
xsp=0,25

 
Figura 5.24– Cinética de produção de pó para Tge=89 °C 
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Observa-se pela Figura 5.24 que no maior nível de temperatura (89 °C) para tempos de 

intermitência diferentes o comportamento da cinética de coleta de pó é praticamente o mesmo 

na secagem de suspensões com mesmo teor de sólidos (Exp2-Exp9 e Exp4-Exp10). Destaca-

se que o efeito do tempo de intermitência é sobre a quantidade total de pó coletado e 

conforme discutido anteriormente sobre a estabilidade do processo para a temperatura no 

maior nível (89 °C). Fixando-se o tempo de intermitência (Exp2-Exp10 e Exp4-Exp9) 

observa-se que o aumento do teor de sólido, maior adição de maltodextrina, implica em 

cinética com maior taxa de produção, e maior coleta de pó ao final da secagem. De fato se 

está sendo alimentada suspensão com maior quantidade de sólidos espera-se que haja uma 

maior coleta de sólidos ao final da secagem.  
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Figura 5.25 – Cinética de produção de pó para Tge=71 °C 

 

Observa-se pela Figura 5.25 que o efeito combinado teor de sólido-tempo de intermitência 

sobre a estabilidade fluidodinâmica interfere também sobre a coleta de pó, quando a 

temperatura é fixada no menor nível (71 °C). Contudo nota-se que para o tempo de 

intermitência fixado em 2 minutos o aumento do teor de sólidos favoreceu a cinética de 

produção de pó e maior quantidade de pó coletada (Exp1-Exp8), porém reitera-se que nessas 

condições experimentais registraram-se o colapso do jorro. Quando se compara os 

experimentos onde o tempo de intermitência foi fixado em 8 minutos (Exp3-Exp11), nota-se 

que o efeito da combinação tempo de intermitência-teor de sólidos sobre a estabilidade do 

secador prevalece e a secagem da suspensão com maior teor de sólidos é comprometida pelo 

colapso do jorro. No experimento 3 com alimentação da suspensão diluída tanto a taxa de 

produção como a coleta de pó é mais elevada do que a observada no experimento 11. O 
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comportamento observado no gráfico ilustrado na Figura 5.25 demonstra claramente o efeito 

da estabilidade do processo sobre a produção de pó, constatando que as condições 

fluidodinâmicas de fato governam a secagem deste tipo de pasta em leito de jorro e que estas 

condições dependem das interações entre as variáveis em estudo, teor de sólidos da 

suspensão, tempo de intermitência e temperatura do ar de secagem. Portanto uma secagem 

eficiente em termos de produção de pó e com estabilidade fluidodinâmica é obtida analisando 

não só os efeitos principais como principalmente, os efeitos das interações entre estas 

variáveis. 
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Figura 5.26 – Cinética de produção de pó para os ensaios realizados no ponto central para 

Tge=80 °C, tint=5min, xsp=0,2 

 

Pela Figura 5.26 observa-se que no ponto central (Exp5, Exp6 e Exp7) os experimentos 

reproduziram muito bem a cinética de produção de pó e a massa de pó coletada ao final da 

secagem. 

 

5.2.2. Planejamento experimental 

 

Na Tabela 5.2, apresenta-se a matriz de planejamento experimental utilizada nos 

ensaios de secagem e os valores das variáveis dependentes estudadas. A tabela está 

organizada na ordem de realização dos experimentos. As células hachuradas representam o 

delineamento experimental fatorial fracionário. 
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Tabela 5.2- Delineamento experimental dos ensaios de secagem e valores encontrados para as 

variáveis dependentes. 

Ensaio 
T 

(°C) 

tint 

(min) 

xsp  

(g/g) 

Ypó 

(%) 

Efic 

(%) 

Ret 

(%) 

Perd 

(%) 

Vsusp/V

partículas 

Exp08 -1(71) -1(2) -1(0,15) 7,29 19,09 79,83 1,08 0,06 

Exp02 1(89) -1(2) -1(0,15) 4,37 20,39 52,66 26,95 0,12 

Exp03 -1(71) 1(8) -1(0,15) 5,3 27,36 51,17 21,47 0,13 

Exp09 1(89) 1(8) -1(0,15) 3,92 44,18 46,75 9,07 0,13 

Exp01 -1(71) -1(2) 1(0,25) 5,01 32,82 33,88 33,30 0,11 

Exp10 1(89) -1(2) 1(0,25) 4,4 42,10 29,42 28,48 0,06 

Exp11 -1(71) 1(8) 1(0,25) 7,63 14,24 30,18 55,58 0,11 

Exp04 1(89) 1(8) 1(0,25) 3,18 61,29 21,34 17,37 0,12 

Exp05 0(80) 0(5) 0(0,20) 3,97 39,22 38,35 22,43 0,13 

Exp06 0(80) 0(5) 0(0,20) 4,09 40,56 35,99 23,45 0,13 

Exp07 0(80) 0(5) 0(0,20) 3,95 37,40 31,94 30,65 0,14 

 

Nos tópicos a seguir serão apresentados mais detalhadamente os resultados do 

planejamento experimental. 

 

5.2.2.1. Planejamento 2
3-1

 

  

Inicialmente analisou-se o planejamento fracionário. Vale ressaltar que para este tipo 

de delineamento apenas se avalia o efeito das variáveis independentes desconsiderando-se o 

efeito das interações entre estas, uma vez que o efeito das interações confunde-se com os 

efeitos das variáveis individuais. A partir da análise estatística observou-se que para a variável 

umidade do pó todas as variáveis independentes apresentaram efeitos significativos e 

negativos, com 95% de confiança. O diagrama de Pareto da Figura 5.27 (a) demonstra o 

resultado acima mencionado. O efeito da temperatura é mais importante, seguindo-se o do 

teor de sólidos e o do tempo de intermitência. 

Com relação ao efeito da temperatura do ar de secagem e do teor de sólidos totais 

sobre a umidade do pó vale destacar que Ferrari et al. (2012) observou o mesmo 

comportamento na secagem de amora-preta por atomização com adição de maltodextrina. O 

sinal negativo demonstra que um aumento na temperatura do ar de secagem acarreta a 

produção de pós mais secos. Este resultado é, de fato, esperado, pois um aumento na 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  80 

temperatura do ar de secagem implica em uma maior adição de energia ao sistema 

promovendo maiores taxas de evaporação e a produção de pós com menor teor de umidade. Já 

para o teor de sólidos totais da amostra entende-se que a maior influência se deve a ação da 

maltodextrina, uma vez que o teor de sólidos mais alto se deve a maior concentração do 

adjuvante. Por outro lado ao se aumentar o teor de sólidos se reduz a quantidade de água a ser 

evaporada o que também conduz a produção de pós mais secos. O efeito do tempo de 

intermitência sobre a umidade do pó é explicado pela possível secagem do material retido no 

leito durante este período. Como não ocorre alimentação da suspensão, o material seca em 

condições um pouco mais severas, pois a tendência é que a temperatura do sistema ar-sólido 

aumente produzindo o pó com menor umidade.  

Vale destacar que a umidade do pó foi medida ao final do processo, tomando-se 

amostras do pó coletado durante toda a secagem. A metodologia empregada mascara um 

pouco o efeito do tempo de intermitência, pois o material analisado constitui-se de uma 

mistura do pó mais úmido coletado durante a alimentação com o pó mais seco coletado 

durante o período de intermitência. 

Para a variável eficiência de produção de pó observou-se que todas as variáveis 

independentes apresentaram efeito estatisticamente significativo com 95% de confiança 

conforme o diagrama de Pareto ilustrado na Figura 5.27 (b). Destaca-se que todas as variáveis 

independentes apresentaram efeitos positivos, ou seja, um aumento de qualquer uma das 

variáveis aumentaria a eficiência do processo. O maior efeito foi do teor de sólidos totais da 

suspensão seguido do tempo de intermitência e da temperatura. Este resultado é consistente 

com os resultados encontrados por Souza (2007) na secagem de extrato de Bauhinia forficata 

com adição de adjuvantes em leito de jorro usando duas configurações, com e sem tubo draft. 

Souza (2007) observou que a porcentagem de adição de adjuvante foi dos fatores que mais 

influenciou no processo junto com a relação vazão de ar de secagem/vazão de ar na condição 

de jorro mínimo. 

No presente trabalho a maior eficiência, ou recuperação do produto, foi obtida com a 

alimentação da suspensão com maior teor de adjuvante. Este resultado pode ser explicado 

pelo fato da maltodextrina ser empregada como adjuvante na secagem de materiais ricos em 

açúcares de baixo peso molecular e de elevada acidez. Estes constituintes conferem ao 

produto elevada higroscopiscidade e característica pegajosa, fatores que influenciam 

diretamente na aderência e na retenção de material no leito (Bhandari et al 2005 apud Barbosa 

2010). Segundo Barbosa (2010) o uso de aditivos de alto peso molecular, como a 

maltodextrina aumenta a temperatura de transição vítrea do material a ser atomizado ao 
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secador evitando os problemas de adesão e baixo rendimento dos secadores, citados 

anteriormente. Ferrari et al (2012) utilizaram maltodextrina como agente carreador na 

secagem por atomização de polpa de amora-preta e observaram que o aumento da 

concentração de maltodextrina provocou menor teor de umidade e higroscopicidade no pó 

resultante. 

O efeito do tempo de intermitência sobre o processo pode ser entendido da seguinte 

forma: durante a alimentação da suspensão nem todo o material que recobre as partículas 

inertes é retirado e, assim, durante a intermitência, ocorre a secagem e remoção deste 

material, esperando-se, portanto, que maiores tempos de intermitência favoreçam a maior 

recuperação do material retido. Para tempos de intermitência muito curtos não se consegue 

uma remoção satisfatória do material retido, que, por sua vez, poderá ser reumidificado no 

período de alimentação posterior, favorecendo assim o acúmulo de material no leito e 

consequentemente a instabilidade do processo.  

Ao secar uma suspensão obtida a partir da mistura de polpas de frutas em leito de jorro 

com partículas inertes, Souza
 

(2009b) observou que maiores tempos de intermitência 

contribuíram favoravelmente na eficiência de produção de pó. É importante observar que 

tempos de intermitência demasiadamente longos não representam ganho para o processo, 

tanto por aumentar o tempo de processo e consequentemente o custo energético como pelo 

surgimento de interações superficiais entre a película seca e as partículas inertes dificultando a 

remoção do material retido no leito. Com relação à temperatura o efeito é o mesmo já 

discutido quando se analisou a umidade do pó, ou seja, quando se aumenta a temperatura do 

ar de secagem mais energia é fornecida ao secador o que implica em maiores taxas de 

evaporação. A evaporação mais intensa da água presente na película que recobre as partículas 

inertes implica na formação de filmes mais secos e mais friáveis o que facilita a produção de 

pó. 

Para a retenção de material no leito verifica-se que apenas a variável teor de sólidos 

totais da suspensão apresentou efeito estatisticamente significativo com 95% de confiança 

conforme o diagrama de Pareto exibido na Figura 5.27 (c). Observa-se que o efeito da 

variável teor de sólidos totais da suspensão é negativo, ou seja, um aumento no teor de sólidos 

da suspensão reduz a retenção do material no secador. Este efeito pode ser explicado pela 

ação da maltodextrina como adjuvante da secagem. A adição da maltodextrina facilita o 

desprendimento da película e consequentemente o arraste do pó, diminuindo a quantidade de 

material retido no leito.  
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Em parágrafos anteriores foi discutido o efeito do teor de sólidos sobre a eficiência de 

produção e umidade do pó, que se relacionavam diretamente com a ação da maltodextrina no 

sentido de diminuir a higroscopiscidade e o caráter pegajoso do material seco, facilitando a 

produção de pós com baixo teor de umidade e o desprendimento da película com consequente 

redução na quantidade de material retido no leito. Souza
 
(2009b) observou que para a retenção 

do material no leito a variável tempo de intermitência não apresentou efeito estatisticamente 

significativo com 95% de confiança, resultado também observado neste trabalho, porém a 

temperatura apresentou efeito significativo sobre a retenção.  

Destaca-se que embora no presente trabalho a variável temperatura do ar de secagem 

não tenha apresentado efeito estatisticamente significativo, o efeito negativo sobre a resposta 

retenção de material no leito foi o mesmo observado por Souza
 
(2009b). Portanto pode se 

inferir que temperaturas mais elevadas propiciam menores retenções de material no leito. Ao 

longo da discussão apresentada percebe-se que em termos de processo é mais vantajoso se 

trabalhar com temperaturas mais elevadas, porém é importante ter em mente que o aumento 

da temperatura favorece a degradação de constituintes da suspensão, como o ácido ascórbico. 

Para as perdas do processo não foram identificados efeitos significativo das variáveis 

independentes conforme apresentado no diagrama de Pareto da Figura 5.27 (d) a seguir. As 

perdas do processo compreendem a elutriação de partículas muito finas no ciclone e o 

material em pó que fica retido nas paredes do secador. As perdas não foram quantificadas, 

foram calculadas a partir do balanço de massa, uma vez que a quantidade de material sólido 

alimentado corresponde a soma do material retido no leito de inertes, do material colhido no 

ciclone e do material perdido por elutriação ou aderido às paredes do equipamento. 

Considerando as frações percentuais, retida e produzida, a fração de material perdida é 

calculada pela Equação (18). 

 

tRePerdEfic 100                                                                                                  (18) 

 

Como os efeitos das variáveis independentes sobre a eficiência de produção e retenção 

de sólidos apresentam sinais opostos, os efeitos destas sobre as perdas podem se anular. Pela 

análise do planejamento em meia fração não foi possível descartar com segurança nenhuma 

das variáveis independentes. Portanto optou-se por completar o planejamento para o fatorial 

completo 2
3
, realizando-se os 5 experimentos que faltaram. No tópico seguinte serão 

apresentados os resultados para o planejamento fatorial completo. 
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(a)       (b) 

  

(c)       (d) 

Figura 5.27 – Diagramas de Pareto do planejamento fracionário: (a) umidade do pó, (b) 

eficiência de coleta de pó, (c) retenção de material no leito, (d) perdas do processo. 

 

Os valores dos efeitos de cada variável e de suas interações são apresentados no apêndice I.1. 

 

5.2.2.2. Planejamento fatorial 2
3 

 

No planejamento fracionário os efeitos das variáveis principais se confundem com as 

suas interações, ou seja, no planejamento fracionário não se realiza a análise dos efeitos das 

variáveis principais e das suas interações. Neste aspecto o planejamento completo surge para 

desmembrar os efeitos das variáveis principais dos efeitos das interações. Portanto a mesma 

discussão feita sobre os efeitos das variáveis no tópico anterior se aplica a este tópico. 
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5.2.2.2.1. Análise dos efeitos 

 

O diagrama de Pareto exibido na Figura 5.28 (a) mostra as variáveis independentes e 

suas interações que apresentaram efeitos estatisticamente significativos com 95% de 

confiança sobre a umidade do pó. Observa-se que para a umidade do pó a temperatura 

continuou a apresentar efeito significativo e negativo, ou seja, quanto maior a temperatura do 

ar de secagem menor será a umidade do pó. Comparando com o resultado observado no 

fatorial fracionário, o efeito da temperatura sobre a umidade se intensifica. A concentração de 

sólidas deixa de ser significativa e o efeito do tempo de intermitência diminui sua intensidade. 

Por outro lado às interações entre as variáveis passam a exercer influência significativa sobre 

a umidade, sobrepondo-se aos efeitos principais do tempo de intermitência e concentração de 

sólidos. 

O diagrama de Pareto da Figura 5.28 (c) a seguir mostra as variáveis principais e suas 

interações que apresentaram efeitos estatisticamente significativos com 95% de confiança 

sobre a eficiência de produção de pó. Pelo diagrama de Pareto todas as variáveis e interaçães 

entre estas passam a exercer efeito significativo sobre a eficiência de produção ou coleta de 

pó. Todavia percebe-se que o efeito da intermitência é menos significativo sendo superado em 

intensidade pela concentração de sólidos e interação Tge.tint e Tge.xsp. Vale destacar que o 

aumento do tempo de intermitência apresentará um valor limite a partir do qual não se 

identificaria produção de pó pelo fato de não haver material para ser seco no leito. As demáis 

discussões já estão contempladas no tópico anterior.  

Benali (2012) secando amido de pêra amarela em leito de jorro concluiu que o 

aumento na temperatura do ar de secagem levava a uma capacidade de processamento maior, 

e portanto a maiores rendimentos, ou eficiência do processo, e a menores teor de umidades. 

Contudo o próprio autor reconhece que o aumento da temperatura pode ser danoso ao 

material. Para a secagem da suspensão basta lembrar que o ácido ascórbico é facilmente 

degradavel em temperaturas mais altas. 

A Figura 5.28 (e) a seguir apresenta o diagrama de Pareto para a retenção de material 

no leito. Comparativamente ao resultado encontrado segundo o planejamento fracionário, 

conforme se observa na Figura 5.27 (c), além da razão de sólidos, o tempo de intermitência 

também passam a exercer efeito significativo sobre a retenção de sólidos, não se observando 

significância estatística nos efeitos das interações entre as variáveis sobre a variável de 

resposta. Por toda a discussão apresentada anteriormente já se esperava que o tempo de 
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intermitência provesse menor retenção de material no leito, assim como a temperatura do ar 

de secagem. 

Para as perdas do processo o diagrama de Pareto, Figura 5.28 (f), mostra que o teor de 

sólidos apresentou o maior efeito e com sinal positivo, ou seja, um aumento no teor de sólidos 

aumenta as perdas do processo. Através do planejamento fracionário não foi identificado o 

efeito do teor de sólidos sobre as perdas do processo, possivelmente devido aos efeitos das 

variáveis individuais terem se confundido com os provocados pelas interações.  

Pelo exposto anteriormente o aumento das perdas com aumento da adição de sólidos 

exige cuidados, uma vez que aumenta a quantidade de material em pó que não se consegue 

recuperar no processo, ou por está aderido as paredes do secador, ou por elutriação, por não 

conseguir ser separado da corrente de ar no ciclone. Todavia, é mais fácil se encontrar 

soluções para minimizar as perdas, tais como utilizar filtros para recuperação de finos ou 

sistemas de vibração que facilitem o desprendimento do pó que recobre a coluna, ou outros 

recussos que minimizem a ação de forças eletrostáticas quando estas são responsáveis pela 

dispersão do pó na parede do equipamento. Observa-se ainda na Figura 5.28 (f) que o efeito 

negativo provocado pela interação entre as variáveis temperatura e tempo de intermitência e 

temperatura e teor de sólidos pode minimizar o efeito individual do teor de sólidos sobre as 

perdas. 

Conforme foi reportado no texto, observou-se fortes instabilidades do equipamento em 

alguns ensaios. Objetivando o estudo de quais condições favoreceram o surgimento do 

colapso resolveu-se então adicionar mais uma variável resposta ao planejamento 

experimental, a razão entre o volume da suspensão que foi possível adicionar e o volume total 

de partículas inertes (Vsusp/Vpartículas ). A Figura 5.28 (g) mostra o diagrama de Pareto dos 

efeito das variáveis principais e suas interações sobre esta relação. 

Observa-se que o efeito mais significativo foi da variável tempo de intermitência. 

Nota-se também que este efeito é positivo. Portanto um aumento no tempo de intermitência 

implica em um aumento na relação volume adicionado/volume planejado, ou seja , na 

quantidade de suspensão que o leito pode suportar sem colapsar. A explicação para isto está 

no fato de que durante o tempo de intermitência ocorre a secagem e remoção do material 

retido no leito de partículas. Tempos curtos de intermitência pode não ser suficiente para uma 

remoção satisfatória do material retido entre uma alimentação e outra. Portanto pode-se inferir 

que curtos tempos de intermitência favorecerem o acúmlo de material do leito, dificultando o 

escoamento das partículas (Vieira & Rocha, 2004) e provocando, consequentemente, 

instabilidades no processo. 
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(a)       (b) 

  

(c)       (d) 

  

(e)       (f) 
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(g)     

Figura 5.28 – Diagramas de Pareto do planejamento fatorial: (a) umidade do pó, (b) umidade 

do pó com teste da curvatura do sistema, (c) eficiência de coleta de pó, (d) eficiência de coleta 

de pó com teste da curvatura do sistema, (e) retenção de material no leito de partículas, (f) 

perdas do processo, (g) relação Vsusp/Vpartículas. 

 

Os valores das estimativas dos efeitos são apresentadas nas figuras I.1 a I.7 do apêndice I. 

 

5.2.2.2.2. Avaliação estatística dos modelos 

  

Para todas as variáveis de resposta analisadas os termos não significativos podem ser 

eliminados dos modelos. As equações 19 a 23 correspondem aos modelos estatísticos 

codificados para as variáveis de resposta umidade do pó, eficiência de produção de pó, 

retenção de sólidos, perdas e razão Vsusp/Vpartículas.  

 

spsppó xtTtxtTtTY  intintintint 6725,048,02875,013,017,183,4               (19) 

 

intint

intint

78,293,378,4

66,693,408,431,942,34

txTtxTx

tTxtTEfic

spspsp

sp




                                          (20) 

 

spxtTt  45,1479,561,505,41Re int                                                                         (21) 

 

spsp xTtTxPerdas  06,796,852,953,24 int                                                      (22) 

 

spsppartículassusp xtTxTtVV  intint 032,0026,0038,0113,0/                              (23) 
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Para cada modelo representado nas equações 19 a 23 a significância estatística foi 

determinada pela análise de variância cujos resultados são mostrados nas tabelas II.1 a II.5 do 

apêndice II. 

Na Tabela 5.3 apresenta-se uma síntese dos resultados da análise de regressão para 

todas as variáveis de resposta analisadas. 

 

Tabela 5.3 – Resultados da análise de regressão - Ypó, Efic, Ret, Perd, Vsusp/Vpartículas. 

   Teste F (Regressão) 
Teste F (Falta de 

Ajuste) 

Variável 

resposta 

Qualidade 

do ajuste 

(%) 

Coeficiente 

de 

correlação 

Fcalc 
Ftab 

(95%) 

Fcalc/

Ftab 
Fcalc 

Ftab 

(95%) 

Fcalc

/Ftab 

Ypó 85,39 0,924 5,84 5,05 1,16 170,53 19,16 8,90 

Efic 94,90 0,974 7,97 8,89 0,90 35,26 18,51 1,90 

Ret 84,81 0,921 13,03 4,35 3,00 7,06 19,3 0,37 

Perd 90,33 0,95 21,79 4,35 5,01 1,48 19,3 0,07 

Vsusp/Vp

artículas 
78,42 0,886 8,30 4,35 1,91 22,32 19,3 1,16 

 

Conforme os dados da Tabela 5.3 o modelo estatístico de primeira ordem ajustado aos 

dados da umidade da umidade do pó explica 85,39 % da variação em torno da media e para a 

regressão poderia ser considerado um modelo significativo, pois a relação Fcalc/Ftab está um 

pouco acima de 1. Porém o teste F para a falta de ajuste não apresentou um valor satisfatório, 

(<1), ou seja, identifica-se a falta de ajuste do modelo de primeira ordem aos dados de 

umidade do pó. A inadequação do modelo é visualizada na Figura 5.29 onde se percebe 

claramente a distribuição não aleatória dos resíduos  
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Figura 5.29 – Resíduos versus valores preditos – umidade do pó. 

 

O fato dos resíduos não apresentarem uma distribuição aleatória, evidencia que o 

modelo não representou bem o conjunto de dados. Credita-se o fato do modelo não 

representar as variações na umidade do pó frente às variáveis independentes ao erro 

experimental na medida de umidade, conforme se mostra na Figura 5.30 a seguir. 

 

 
Figura 5.30 – Valores da umidade do pó em cada experimento: valores médios, valores 

médios acrescido do desvio-padrão da medida. 

 

Optou-se então por realizar um teste de múltipla comparação. O teste empregado foi o 

teste de Tukey que serve para se verificar variações significativas entre médias de vários 

grupos de amostra. Na Tabela III.1 do apêndice III são mostardos os valores do teste para a 
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umidade do pó em cada experimento. Os ensaios para os quais o teste Tukey não 

identificaram diferenças significativas entre as médias mostram que o efeito das variáveis 

independentes sobre a resposta umidade do pó está na mesma faixa do erro experimental por 

isso não foram observadas diferenças entre os tratamentos. 

Outra possivel causa é o modelo de primeira ordem de fato não se adequar aos dados 

experimentais. Para se verificar a possível adequação de um modelo quadrático efetuou-se o 

teste da curvatura com auxílio do software Statistica v.7.0. Vale salientar que no teste de 

curvatura realiza-se a adição de termos quadráticos, combinações quadráticas-quadráticas e 

quadráticas-lineares dos fatores com intuito de minimizar a falta de ajuste do modelo. 

Observou-se que o efeito da curvatura foi significativo, conforme Figura 5.28 (b). Isso indica 

que o modelo de primeira ordem não se adequa bem aos dados experimentais sendo 

necessário ampliar o delineamento experimental para um planejamento fatorial composto 

central. Tentou-se realizar os experimentos conforme o planejamento fatorial composto 

central, porém para algumas condições os problemas de instabilidade se intensificaram com 

colapsos repentinos do jorro. 

Com relação a eficiência de produção de pó a partir da análise estatística observou-se 

que o modelo explica 94,9% da variação em torno da média, porém, o teste F para a regressão 

Fcalc/Ftab=0,9 indica que o modelo não é significativo. Da mesma forma que para a umidade o 

modelo de primeira ordem não se ajusta bem aos dados experimentais pois a relação Fcalc/Ftab 

para a falta de ajuste apresentou valor igual a 1,90. A eficiência de produção de pó depende da 

umidade e da massa de pó coletada que conforme se mostra na Figura 5.31 apresentou 

resultados bem diferentes entre os experimentos. O teste de Tukey cujos resultados são 

mostrados no na Tabela III.2 do apêndice III confirma que a produção de pó apresentou 

diferenças significativas entre os experimentos.  

A distribuição de resíduos ilustrada no gráfico da Figura 5.32 é completamente 

tendenciosa e confirma a inadequação do modelo de primeira ordem aos dados de eficiência 

de produção. 
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Figura 5.31 – Produção de pó em cada experimento. 

 

 

Figura 5.32 – Resíduos versus valores preditos – Eficiência de produção de pó. 

 

Para a eficiência de produção de pó optou-se também por realizar o teste da curvatura 

do modelo. O diagrama de Pareto na Figura 5.28 (d) apresenta o efeito da curvatura sobre a 

resposta. Como o efeito da curvatura foi significativo implica que um modelo de 1ª ordem de 

fato não se adequa bem aos dados experimentais. Também para  a eficiência de produção de 

pó, o ideal seria complementar os experimentos para um delineamento composto central, 

porém pelos motivos já mencionados não foi possível realizar alguns experimentos do 

planejamento composto central. 

Pela Tabela 5.3 observa-se que o modelo ajustado para a retenção de sólidos no leito 

de partículas inertes conseguiu explicar 84,81% da variação em torno da média. A análise de 
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variância para este modelo apresentou relação de Fcalc/Ftab para a regressão de 3 o que 

classifica o modelo como significativo. Para a falta de ajuste encontrou-se um valor de 

Fcalc/Ftab de 0,37 o que classifica o modelo como preditivo. A distribuição dos resíduos  é 

razoavelmente aleatória, conforme se observa na Figura 5.33. 

 

 
Figura 5.33 – Resíduos versus valores preditos – Retenção de sólidos no leito. 

 

Com relação a variável perdas, observa-se na Tabela 5.3 que para a regressão o valor 

de Fcalc/Ftab foi de 5,01 e para a falta de ajuste a relação Fcalc/Ftab foi de 0,07. Assim o modelo 

de primeira ordem ajustado aos dados de perdas do processo mostrou-se significativo e 

preditivo. Os resíduos apresentam uma distribuição mais aleatória confirmando a adequação 

do modelo aos dados experimentais conforme Figura 5.34. 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Francisco Escolástico de Souza Júnior  93 

 
Figura 5.34 – Resíduos versus valores preditos – Perdas do processo. 

 

Para Vsusp/Vpartículas observa-se na Tabela 5.3 que o modelo consegue explicar 78,42% 

da variação em torno da média. Para a regressão o valor de Fcalc/Ftab foi de 1,91, o que confere 

significância ao modelo, porém para a falta de ajuste a relação Fcalc/Ftab foi de 1,16. Portanto o 

modelo é significativo e não preditivo. O gráfico dos resíduos versos valores preditos  

ilustrado na Figura 5.35 evidencia a não aleatoriedade dos resíduos e a a inadequação do 

modelo aos dados experimentais. 

 

 
Figura 5.35 – Resíduos versus valores preditos – relação Vsusp/Vpartículas. 
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5.2.2.2.3. Superfícies de resposta 

  

Para variáveis de resposta cujos modelos se mostraram significativos e úteis para fins 

preditivos, através da análise de variância, foram geradas as superfícies de resposta. A seguir 

são apresentadas as superfícies de resposta para a retenção de material no leito. Ao longo do 

texto mostrou-se os efeitos da temperatura do ar de secagem, teor de sólidos e tempo de 

intermitência sobre o processo. Com o objetivo de trabalhar com temperaturas mais baixas, 

sem prejudicar o produto final e o processo, e com menos adição de maltodextrina, visando 

obter um produto com menor quantidade de aditivo, analisou-se as superfícies de resposta em 

duas condições: temperatura do ar de secagem fixada no ponto central e teor de sólidos da 

suspensão fixado no ponto central. Na Figura 5.36 a seguir apresenta-se a superfície de 

resposta para a variável retenção de sólidos no leito. 

 

 
Figura 5.36 – Superfície de resposta para a retenção de material no leito – teor de sólidos da 

suspensão fixado no ponto central. 

 

Percebe-se que maiores tempos de intermitência e maiores temperatura fornecem 

menores retenções de material no leito, enquanto menores tempo de intermitência e menores 

temperatura favorecem o aumento da retenção. Verifica-se assim a importância do tempo de 

intermitência na secagem de resíduos vegetais conforme encontrado também por Souza 

(2009b). 
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Na Figura 5.37 seguinte representa-se a superfície de resposta para a retenção de 

material em função do tempo de intermitência e teor de sólido, fixando-se a temperatura do ar 

de secagem no ponto central. 

 

 
Figura 5.37 – Superfície de resposta para a retenção de material no leito – Temperatura do ar 

de secagem fixa no ponto central. 

 

Nota-se a importânica do teor de sólidos da suspensão sobre a retenção de material no 

leito pois os maiores teores de sólido fornecem menores retenção de sólidos tanto no maior 

como no menor tempo de intemitência. Exatamente o contrário é observado quando se reduz 

o teor de sólidos da suspensão. 

Foram geradas as superfícies de resposta para as perdas do processo. Na Figura 5.38 

apresenta-se a superfície de resposta para as perdas do processo fixando o teor de sólidos da 

suspensão no ponto central. 
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Figura 5.38 – Superfície de resposta para as perdas do processo – Teor de sólidos da 

suspensão fixado no ponto central. 

 

Nota-se pela superfície de resposta que as baixas perdas do processo acontecem ou 

quando se opera o secador utilizando menores temperatura do ar de secagem e tempo de 

intermitência ou quando se opera o secador utilizando maiores temperatura do ar de secagem 

e tempo de intermitência. 

Na Figura 5.39 se apresenta a superfície de resposta para as perdas do processo 

fixando a temperatura do ar de secagem no ponto central. 
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Figura 5.39 – Superfície de resposta para as perdas do processo – Temperatura do ar de 

secagem fixada no ponto central. 

 

Nota-se claramente o efeito majoritário do teor de sólidos sobre as perdas do processo 

pois para os maiores teores de sólidos sempre se têm as maiores perdas do processo 

independente do tempo de intermitência.  

Uma constatação interessante surge quando se compara as superfícies de resposta da 

retenção de material no leito e perda do processo para a temperatura do ar de secagem fixa no 

ponto central, Figura 5.40. 

 

 

Figura 5.40 – Comparação das superfícies de resposta para a retenção de material no leito e 

perdas do processo. Temperatura fixa no ponto central. 
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Observa-se pela Figura 5.40 que para a temperatura do ar fixa no ponto central (80 °C) não se 

consegue um valor para o teor de sólidos e para tempo de intermitência tais que as perdas do 

processo e a retenção de material no leito sejam minimizadas, ou seja, minimiza-se as perdas 

ou a retenção. 

A Figura 5.41 a seguir apresenta a comparação das superfícies de resposta para a 

retenção de sólidos no leito e perdas do processo para a secagem da suspensão com teor de 

sólidos no ponto central. 

 

 

Figura 5.41 - Comparação das superfícies de resposta para a retenção de material no leito e 

perdas do processo. Teor de sólidos da suspensão fixo no ponto central. 

 

Pela comparação das superfícies de resposta observa-se que as menores retenção e perdas do 

processo seriam obtidas utilizando temperatura do ar de secagem em 89 °C (+1) e tempo de 

intermitência de 8 minutos (+1). Este resultado se aplica a secagem de uma suspenção com 

teor de sólidos fixo no ponto central (0,20) 

 

5.3. Avaliação do processo – efeito da vazão do ar e comparação com o 

spray dryer. 

 

 A suspensão utilizada na secagem apresentou teor de sólidos de 22,752 ± 0,045 % 

(g/g) e teor de ácido ascórbico, em base seca, de 2464,58 ± 24,13 mg/100g de amostra. Vale 

destacar que todos os ensaios de secagem utilizaram a mesma suspensão. Foram determinadas 

a umidade e o teor de ácido ascórbico dos pós obtidos. Na Tabela 5.4 são apresentados os 

resultados obtidos em cada ensaio. 
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Tabela 5.4 – Resultados dos Experimentos – Avaliação do Desempenho. 

Ensaio 
Tar 

(°C) 

tint 

(min) 

Qar 

(m
3
/h) 

Ypó 

(%) 

AA 

(mg/100g 

b.s.) 

mpó 

(g) 

Efic 

(%) 

Teste1 89 8 133,1 4,71±1,14 691,32±5,64 14,39 43,84 

Teste2 89 2 148,9 4,41±2,13 645,01±4,86 16,52 50,48 

Teste3 78 8 148,9 5,67±0,52 689±10,51 18,89 56,96 

Teste4 89 8 148,9 3,93±0,02 701,16±11,04 19,18 58,90 

spray 130 n.a* 3,8 5,46±0,67 755,05±7,78 17,65 29,28 
*n. a = não se aplica

 

Avaliou-se pelo teste de Tukey as diferenças entre as médias para o teor de ácido 

ascórbico e para a umidade dos pós obtidos nos ensaios de secagem e do pó obtido no spray 

dryer. Estes resultados são apresentados na Tabela III.3 do apêndice III. 

A análise estatística dos resultados indica que o pó obtido no secador spray apresenta 

um teor de ácido ascórbico diferente do teor de ácido ascórbico dos pós obtidos no leito de 

jorro. Destaca-se que o pó obtido no secador spray apresenta maior teor de ácido ascórbico. 

Com relação ao secador de leito de jorro, nota-se que as condições utilizadas no Teste2 

favorecem a produção de pó com teor de ácido ascórbico significativamente diferente e menor 

que o teor observado nos demais pós. Portanto este resultado permite inferir, ao menos, 

qualitativamente que o tempo de intermitência, a interação temperatura-tempo de 

intermitência e a interação tempo de intermitência-relação Q/Qjmin favorecem a produção de 

pó com menor teor de ácido ascórbico.  

Observou-se que em se tratando de umidade o leito de jorro produz pó com a mesma 

umidade do pó obtido no secador spray. O teste de Tukey não identificou diferenças 

significativas entre as umidades dos pós obtidos no secador de leito de jorro. 

Como a eficiência de produção de pó e massa de pó coletada são dados que são 

coletados ao final de cada experimento necessitaria de repetições de experimentos, ou 

repetições em uma condição fixa, para que se possa realizar uma análise quantitativa dos 

efeitos das condições experimentais sobre estes. Portanto realizou-se apenas uma análise 

qualitativa com auxílio de um gráfico normal de probabilidade. Vale salientar que para esta 

análise os experimentos que apresentam diferença pequena do valor previsto pela distribuição 

normal de probabilidade, ou até mesmo coincidem com a mesma, indicam que as 

combinações de fatores não apresentaram efeito sobre a resposta, ou seja, o efeito está na 

mesma ordem, ou até mesmo igual, ao erro aleatório do sistema experimental. Reitera-se que 

esta análise é qualitativa e não apresenta de fato o efeito de cada variável, mas tão somente 
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qual a combinação de fatores que influenciam a resposta. A Figura 5.42 seguir apresenta a 

distribuição normal de probabilidade para a produção de pó. 

 

 
Figura 5.42 – Distribuição Normal de Probabilidade para a produção de pó. 

 

 Observa-se que todos os experimentos diferem da distribuição normal de 

probabilidade, o que indica que a resposta dos fatores sobre a produção de pó não coincide 

com o erro aleatório do sistema. Porém observa-se que o maior desvio é para o Teste4 o que 

indica que o arranjo temperatura do ar de secagem de 89 °C, tempo de intermitência de 8 

minutos e relação Q/Qjmin de 1,34 favorecem a produção de pó mais que as demais 

combinações de fatores e, até mesmo, mais que a secagem em spray dryer, obviamente nas 

condições em que foram realizados os experimentos. 

 A Figura 5.43 a seguir apresenta a distribuição normal de probabilidade para eficiência 

de produção de pó. 
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Figura 5.43 - Distribuição Normal de Probabilidade para a eficiência de produção de pó. 

  

A discussão feita para a produção de pó é pertinente para a eficiência de produção de 

pó, ou seja, as condições experimentais utilizadas no Teste4 promovem maior eficiência na 

produção de pó. Este resultado permite inferir que maiores vazões de ar promovem uma 

secagem mais eficiente o que é coerente, pois uma maior vazão implica em uma maior 

quantidade de energia fornecida ao secador. Nota-se que a eficiência de produção de pó para 

todos os ensaios de secagem em leito de jorro foram superiores a eficiência registrada no 

spray dryer, porém destaca-se que este resultado é pertinente às condições experimentais 

utilizadas neste trabalho, ou seja, não é um resultado global necessitando-se, portanto, de mais 

experimentos em ambos os equipamentos para que se chegue a um resultado mais consistente. 

Realizou-se uma análise prévia da demanda energética dos dois processos de secagem. 

Apesar de se poder aferir o consumo real de energia tanto para a unidade de leito de jorro 

como para o spray, optou-se por utilizar a equação 24 para calcular a energia gasta com 

aquecimento.  

 

dT)T(CpQE

Tge

T

gia  
0

          (24) 

 

Para o caso do secador leito de jorro a potência do soprador de ar necessária foi 

calculada pela equação 25 conforme Cremasco (2012).  
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Utilizou-se para o cálculo da potência requerida do soprador a vazão de ar na condição de 

colapso e a máxima diferença de pressão no leito de jorro. Posto que a unidade de leito de 

jorro utilizada nesta dissertação foi dimensionada visando à adição de outros secadores em 

série resulta que o sistema se encontra superdimensionado para uma única unidade, porém 

com flexibilidade para sofrer ampliação. Destaca-se também que o spray dryer utilizado é 

uma unidade mais compacta, permitindo assim o uso de um soprador de menor potência que 

não sobrecarrega o sistema de aquecimento. O objetivo destas considerações é tornar a 

comparação mais representativa. Portanto a análise será feita sobre a demanda energética 

necessária e não a instalada nas unidades. Na Tabela 5.5 apresenta-se uma síntese desta 

análise. 

 

Tabela 5.5 – Demandas energéticas dos dois processos de secagem. 

   Energia requerida 

Ensaio 

Duração 

do 

ensaio 

(min) 

Qar de 

secagem 

(m
3
/h) 

Aquecimento 

do ar 

(kJ) 

Bombeio 

da 

suspensão 

(kJ) 

Suprimento 

de ar 

(kJ) 

Atomização 

(kJ) 

Total 

(kJ) 

Teste1 36 136,2 4836,6 48 291,6 395,3 5571,5 

Teste2 24 152,7 3616,8 48 218,1 263,5 4146,4 

Teste3 36 152,7 4413,1 48 327 395,3 5201,1 

Teste4 36 152,7 5425,9 48 327 395,3 6196,4 

Spray 30,6 3,8 194,7 73,4 679,2 2022,1 2969,4 

 

A Tabela 5.6 a seguir complementa os dados da tabela anterior. 

 

Tabela 5.6 – Condições de realização dos experimentos. 

Ensaio 

Tempo de 

alimentação 

(min) 

Tempo de 

intermitência 

(min) 

N° de 

alimentação 

N° de 

paradas 
Tar,1 Tar,2 

Teste1 10 8 2 2 71,9 89 

Teste2 10 2 2 2 71,9 89 

Teste3 10 8 2 2 70,2 76,8 

Teste4 10 8 2 2 71,9 89 

Spray 30,6 Não se aplica contínuo contínuo 27,3 130 
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Na Tabela 5.6 Tar,1 e Tar,2 são as temperaturas antes e após o sistema de aquecimento 

respectivamente. As massas da suspensão alimentadas ao secador de leito de jorro em cada 

ensaio e ao spray dryer foram 134 g e 252g, respectivamente. 

 Chua & Chou (2003) apontam como vantagens do uso de técnicas de secagem como à 

do leito de jorro o menor custo inicial do equipamento, maior facilidade de operação que os 

secadores industriais e as boas taxas de secagem conseguida nesse equipamento. Chua & 

Chou (2003) apresentam o secador de leito de jorro como uma alternativa viável para 

pequenos agricultores ou associações agrícolas de pequeno porte que não tenham condições 

de adquirir equipamentos caros e mais sofisticados como um spray dryer utilizado 

comumente na indústria de alimentos. Contudo conforme é apresentado na Tabela 5.5 a 

configuração do sistema de secagem no leito de jorro apresenta uma demanda energética 

superior a demanda energética do spray dryer. 

 Foi observado que as exigências de condições de estabilidade fluidodinâmica tanto 

limita a operação e aplicação do leito de jorro como também encarecem o processo haja vista 

a necessidade de vazões de ar maiores o que implica no uso de sopradores de maior porte  

Outro fato observado é que embora a faixa de aquecimento para o ar do spray dryer 

seja maior, as altas vazões de ar exigidas pelo secador de leito de jorro acabam requerendo 

uma maior demanda de energia para aquecimento.Todavia, é importante evidenciar que 

embora os valores de demanda energética apontem para uma utilização mais vantajosa do 

spray dryer, o ar efluente do secador de leito de jorro está distante das condições de saturação, 

conforme se observa quando se compara a temperatura de bulbo seco com a temperatura de 

bulbo úmido do ar na saída do secador. Isso implica que este ar poderia ser utilizado em outro 

secador, e até mesmo em outro leito de jorro em série, por exemplo. O ar também poderia ser 

reciclado para o próprio secador reduzindo a demanda do processo e conseqüentemente 

reduzindo a potência requerida para o soprador. 

 Evidencia-se que as observações desses experimentos são resultados pontuais 

principalmente frente a possibilidade de melhorias no secador de leito de jorro. Portanto, se 

reforça a necessidade de se realizar mais experimentos com vistas à otimização energética dos 

processos de secagem em leito de jorro e no spray dryer para que se chegue a resultados mais 

consistentes. 
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5.4. Impactos do processamento sobre o teor de ácido ascórbico 

 

Apesar da grande variabilidade dos resultados de concentração de ácido ascórbico para 

frutos de acerola e produtos derivados, incluindo aqui o resíduo da fruta, em geral, essas 

matérias alimentares são reconhecidos por seu alto teor de ácido ascórbico (Oliveira et al., 

1999; Mezadri et al., 2008). Sabe-se que vários fatores justificam as diferenças observadas na 

literatura, incluindo estádio de maturação, diferentes variedades dos frutos, dentre outros 

(Vendramini & Trugo, 2000). No caso específico do resíduo de acerola, além de todas as 

fontes de variação observadas para os frutos, ainda acrescenta-se as condições de obtenção, 

manuseio e estocagem do material.  

Foi avaliado o impacto da secagem em leito de jorro sobre o teor de ácido ascórbico 

do resíduo de acerola submetido à melhor condição de secagem obtida experimentalmente.  

Esse efeito foi avaliado mediante comparação do teor inicial do resíduo, na suspensão 

preparada para secagem e no produto final desidratado. Com relação ao pó obtido em leito de 

jorro utilizou-se o pó coletados no Teste 4, pois este foi o ensaio que apresentou resultados 

mais satisfatórios para a eficiência do processo e para a recuperação de ácido ascórbico. Os 

resultados expressos em massa seca estão mostrados na Tabela 5.7 a seguir.  

 

Tabela 5.7 - Teor de ácido ascórbico do resíduo de acerola in natura, suspensão e resíduo 

seco de acerola. 

 Resíduo in natura Suspensão Resíduo em pó 

Teor de ácido ascórbico, 

mg/100g (b.s) 
7754,11±274,76

a
 2464,58 ± 24,13

b
 701,16 ± 11,04

 c
 

Letras diferentes indicam que as médias foram diferentes pelo teste de Tukey. 

 

A Tabela 5.8 a seguir apresenta as perdas de ácido ascórbico do pó em relação à suspensão. 

 

Tabela 5.8 – Perdas de ácido ascórbico do pó em relação a suspensão. 

Ensaio Perdas de AA (%) 

Teste1 71,95 

Teste2 73,83 

Teste3 72,04 

Teste4 71,55 

Spray dryer 69,36 
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Os resultados mostram que a secagem em leito de jorro do resíduo de acerola 

repercutiu em diminuição do teor de ácido ascórbico no produto final (p<0,05). A retenção 

observada em relação ao resíduo in natura para a suspensão foi de 31,78% e para o produto 

final em pó foi de 9,04%. Em relação à suspensão utilizada o produto em pó apresentou 

retenção de ácido ascórbico de 28,45%.  Esse resultado está de acordo com o teoricamente 

esperado, tendo em vista a já reconhecida susceptibilidade do ácido ascórbico a temperaturas 

elevadas e exposição ao oxigênio, condições inevitavelmente observadas em processos de 

secagem como o conduzido na presente pesquisa (Vashisth et al. 2011; Fennema, 1996). 

Anteriormente, Nóbrega (2012) observou retenção na ordem de 40 a 76% para resíduo 

de acerola seco em secador convectivo de bandejas. Borges (2011), por sua vez, observou 

perdas na ordem de 11% para resíduo de acerola seco em leito de jorro. Miranda et al. (2009) 

observaram perdas de ácido ascórbico maiores que 70% na secagem de gel de Aloe Vera em 

secador convectivo de bandejas. Souza Jr. (2010), na secagem de uma suspensão a partir do 

resíduo de acerola com adição de maltodextrina em leito de jorro com partículas inertes, 

observou perdas na ordem de 3%. Salienta-se que no trabalho de Souza Jr. (2010), a secagem 

foi realizada a uma temperatura de 70 °C. 

Apesar das perdas decorrentes do processo de secagem em leito de jorro aqui 

demonstradas, pode-se afirmar que o pó do resíduo de acerola continua sendo valiosa fonte de 

ácido ascórbico, tendo em vista a elevada concentração final detectada no resíduo desidratado, 

que supera 600 mg/100g. A título comparativo, a Tabela 5.9 a seguir apresenta os teores de 

ácido ascórbico de algumas frutas, baseado nos dados mostrados por Tanaka (2007). 
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Tabela 5.9 – Teor de ácido ascórbico de algumas frutas (mg/100g de amostra b.u.). 

Fruta Teor de ácido ascórbico 

Pó obtido 

Abacate
* 

Abacaxi
*
 

Acerola
*
 

Amora
*
 

Camu-camu
*
 

Caju
*
 

Goiaba
*
 

Laranja
*
 

Limão
*
 

Manga
*
 

658,73-709,66 

15,0 

27,2 

1000-4676 

210 

2000-5000 

147-548 

30-486 

37-80 

23-60 

30-147 

Mamão
*
 36-109 

Melão
*
 12,5-58,7 

Melancia
*
 9 

Morango
*
 41-81 

Pêssego
*
 18,7-26,8 

Tangerina
*
 15-56 

Fonte: *Tanaka (2007). 

 

Observa-se que o produto em pó obtido possui teor de ácido ascórbico superior ao teor 

de varias frutas in natura. Este resultado mostra a importância de desenvolver processos que 

gerem ingredientes alimentares ricos em ácido ascórbico é ainda mais relevante, 

considerando-se que a vitamina C não é sintetizada pelo organismo humano, sendo 

indispensável sua ingestão pela dieta (Aguiar, 2001). Vale Salientar que a maltodextrina 

utilizada neste trabalho é a mesma vendida em farmácias como repositor energético para 

atletas. Portanto seria uma forma de enriquecer este produto sem o uso de aditivos sintéticos. 
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6. Conclusões 

 

O comportamento fluidodinâmico do secador de leito de jorro com partículas inertes 

de polietileno de alta densidade sofreu alterações importantes devido à alimentação da 

suspensão de resíduos de acerola. A presença da suspensão provocou o aumento da 

velocidade de colapso do jorro, o que significa dizer que, maiores vazões de ar são requeridas 

para manter as condições de jorro. Em níveis mais altos de vazão do ar, a distribuição do ar é 

predominante na região do jorro, observando-se importante aumento na altura da fonte. Em 

presença da suspensão, o efeito se acentua, observando-se fontes mais altas e menos densas. 

Os perfis de temperatura apresentados neste trabalho são consistentes com a literatura 

e a partir destes foi possível estimar o diâmetro do jorro, cujos resultados são compatíveis 

com os encontrados por Lima (1992). A presença da suspensão provocou a expansão do 

diâmetro do jorro, em relação ao leito seco e alimentado com água. A metodologia de cálculo 

empregada para determinar a distribuição do gás no jorro e anel, forneceu resultados 

consistentes com as medidas e observações experimentais. Observou-se que a taxa de 

circulação de sólidos diminui com adição da suspensão e que na superfície do leito a taxa de 

circulação de sólidos aumenta desde o centro até a parede do equipamento. Este resultado foi 

coerente com o encontrado por Alsina et al. (1996). 

Para os ensaios de secagem, observou-se que as três variáveis experimentais estudadas 

afetam a secagem em leito de jorro. Para a umidade do pó, a temperatura foi à variável 

experimental que apresentou maior efeito e de forma que o aumento na temperatura provoca a 

diminuição da umidade do produto em pó. 

Para a eficiência do processo, a variável que apresentou maior efeito foi o teor de 

sólidos totais da suspensão. A secagem das suspensões com maiores teores de sólidos 

apresentam maiores eficiências. A retenção de material no leito e as perdas de material 

também são fortemente afetadas pelo teor de sólidos da suspensão. O aumento do teor de 

sólidos provoca maiores perdas de material arrastado pela corrente de ar ou retido nas paredes 

do equipamento e diminuição na retenção do material no leito. 

 A variável tempo de intermitência exerceu influência sobre a eficiência de produção e 

retenção de material no leito. Maiores tempos de intermitência favoreceram maior eficiência e 

menor retenção. Com relação ao parâmetro Vsusp/Vpartículas, inserido para avaliação da 

estabilidade do processo, conclui-se que o tempo de intermitência é a variável que exerce 

maior efeito sobre este parâmetro. Tempos de intermitência maiores são requeridos para 

manter a estabilidade fluidodinâmica do leito, evitando o colapso de jorro. Os efeitos do 
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tempo de intermitência observados neste trabalho são coerentes com os relatados por Souza 

(2009b). 

Com relação ao impacto do aumento da vazão de ar sobre o processo, notou-se que 

maiores vazões de ar apresentam efeito positivo sobre a eficiência de coleta de pó. Em 

comparação ao secador spray, a eficiência de coleta de pó do secador do leito de jorro foi 

significativamente maior na faixa de trabalho utilizada neste trabalho. 

Pela análise energética realizada observou-se que a demanda energética do spray dryer 

foi bem inferior a demanda energética do leito de jorro. Notou-se que a necessidade de vazões 

maiores de ar para a manutenção da estabilidade fluidodinâmica do leito de jorro é o fator que 

aumenta a demanda energética da secagem em leito de jorro e conseqüentemente o custo do 

processo.  

Apesar das discrepâncias nas demandas energéticas, destaca-se que o secador de leito 

de jorro utilizado nesta dissertação carece de otimização energética, diferentemente do spray 

dryer que por ser um equipamento comercial tem sua configuração otimizada para um menor 

consumo de energia. Portanto, estudos sobre a otimização energética do processo de secagem 

de leito de jorro deverão ser realizados, uma vez este secador tem baixo custo de aquisição e 

facilidade de operação quando comparado aos secadores industriais como o spray dryer, 

conforme reporta a literatura (Chua & Chou, 2003), Observou-se também que o ar efluente do 

leito de jorro está distante da condição de saturação e aquecido podendo ser reciclado para o 

secador de leito de jorro ou ser utilizado em outro secador. 

O pó obtido no secador spray apresentou teores de ácido ascórbico mais elevado que o 

pó obtido em leito de jorro. Com relação à umidade do pó, não houve diferença significativa 

do pó produzido em ambos os secadores. Com relação ao impacto da secagem sobre o teor de 

ácido ascórbico houveram perdas elevadas, acima de 70% em relação a suspensão alimentada 

e de 90% em relação ao resíduo in natura. Contudo, para todos os ensaios realizados foram 

obtidos material em pó com teor de ácido ascórbico acima de 600 mg/100g em base seca. 

Esse valor é superior ao encontrado em grande quantidade de frutas in natura reportada na 

literatura.  

Apesar das limitações pertinentes ao processo de secagem no leito de jorro, o secador 

forneceu produto em pó com qualidade compatível ao produzido nos secadores industriais, e 

eficiência de produção mais elevada que o secador spray em escala de laboratório 

Considerando-se que a eficiência energética do processo pode ser otimizada, conclui-se que a 

secagem em leito de jorro apresenta-se como alternativa interessante para o aproveitamento 

de resíduo da acerola. 
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Apêndice 

 

Apêndice I 

 

Os valores apresentados nas figuras a seguir foram obtidos pelo software Statistica 

versão 7.0. 

 

 
Figura I.1 – Estimativa dos efeitos para a variável umidade do pó. 

 

 
Figura I.2 – Estimativa dos efeitos para a variável umidade do pó considerando a curvatura do 

sistema. 
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Figura I.3 – Estimativa dos efeitos para a variável eficiência de coleta de pó. 

 

 
Figura I.4 – Estimativa dos efeitos para a variável eficiência de coleta de pó considerando a 

curvatura do sistema. 

 

 
Figura I.5 – Estimativa dos efeitos para a variável retenção de material no leito. 
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Figura I.6 – Estimativa dos efeitos para a variável perdas do processo. 

 

 
Figura I.7 – Estimativa dos efeitos para a variável volume alimentado da suspensão/volume 

total das partículas do leito. 

 

Apêndice II 

 

As análises de variância para os modelos apresentadas nas tabelas a seguir foram 

realizadas desprezando os efeitos não significativos. NGL representa o número de graus de 

liberdade. Os valores das médias quadráticas são obtidos pela divisão da soma quadrática pelo 

respectivo número de graus de liberdade. O valor de F para a regressão é calculado pela 

divisão entre a média quadrática da regressão pela média quadrática do resíduo. Para a falta 

de ajuste, o valor de F é encontrado pela divisão da média quadrática da falta de ajuste pela 

média quadrática do erro puro. Cada valor de F calculado é comparado com o valor de F 

tabelado com 95% de confiança que por sua vez é encontrado da seguinte forma para a 

regressão: Com os valores de graus de liberdade da regressão e do resíduo, nesta ordem, e 

com o valor de confiança estatística encontra-se o valor de F com o auxílio de uma tabela de 

distribuição F encontrada em qualquer livro de estatística para o ensino superior, ou em sites 

da internet. O valor de F tabelado para a falta de ajuste é encontrado utilizando metodologia 
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semelhante a mencionada anteriormente, porém para a falta de ajuste entra-se na tabela com 

os valores de graus de liberdade da falta de ajuste e do erro puro, nesta ordem. 

 

Tabela II.1 – Análise de variância para o modelo encontrado para a umidade do pó. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 
NGL 

Média 

quadrática 

Regressão 17,20890 5 3,44178 

Resíduo 2,94466 5 0,588932727 

Falta de ajuste 2,93320 3 0,977732323 

Erro puro 0,01147 2 0,005733333 

Total 20,15356 10   

 

Tabela II.2 – Análise de variância para o modelo encontrado para a eficiência de coleta do pó. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 
NGL 

Média 

quadrática 

Regressão 1743,606 7 249,0865982 

Resíduo 93,736 3 31,24547689 

Falta de ajuste 88,705 1 88,70523068 

Erro puro 5,031 2 2,5156 

Total 1837,343 10   

 

Tabela II.3 – Análise de variância para o modelo encontrado para a retenção de material no 

leito. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 
NGL 

Média 

quadrática 

Regressão 2190,560 3 730,186779 

Resíduo 392,217 7 56,0309881 

Falta de 

ajuste 
371,197 5 74,2393701 

Erro puro 21,020 2 10,5100333 

Total 2582,777 10   
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Tabela II.4 – Análise de variância para o modelo encontrado para as perdas do processo. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 
NGL 

Média 

quadrática 

Regressão 1765,969 3 588,6563 

Resíduo 189,080 7 27,0113571 

Falta de 

ajuste 
148,930 5 29,78598 

Erro puro 40,150 2 20,0748 

Total 1955,048 10   

 

Tabela II.5 – Análise de variância para o modelo encontrado para a relação Vsusp/Vpartículas. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 
NGL 

Média 

quadrática 

Regressão 0,006 3 0,002088 

Resíduo 0,002 7 0,000251571 

Falta de ajuste 0,001730 5 0,000346 

Erro puro 0,000031 2 0,0000155 

Total 0,008025 10   

 

Apêndice III 

 

Tabela III.1 – Teste de Tukey para a umidade dos pós obtidos em cada experimento de 

secagem. 

Experimento Umidade do pó 

Exp01 5±1,05ª
,b

 

Exp02 4,37±0,50
b
 

Exp03 5,30±0,62ª
,b
 

Exp04 3,18±0,67
b
 

Ponto central 4,56±1,69
b
 

Exp08 7,29±1,54
a
 

Exp09 3,92±0,01
b
 

Exp10 4,42±0,71ª
,b
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Exp11 7,63±2,54
a
 

 

O ponto central engloba os experimentos Exp05, Exp06 e Exp07. Letras diferentes indicam 

que as médias foram diferentes pelo teste de Tukey. 

 

Tabela III.2 – Teste Tukey para a massa de pó coletada 

 Exp08 Exp01 Exp03 Exp11 
Ponto 

central 
Exp02 Exp10 Exp09 Exp04 

Exp08  0,0018 0,0135 0,01 0,0011 0,0449 0,0037 0,0042 0,0006 

Exp01 0,0018  0,0038 0,0045 0,0617 0,0026 0,0147 0,0112 0,0011 

Exp03 0,0135 0,0038  0,3599 0,0019 0,0614 0,0144 0,0196 0,0007 

Exp11 0,01 0,0045 0,3599  0,0022 0,0336 0,0208 0,0306 0,0007 

Ponto 

central 
0,0011 0,0617 0,0019 0,0022  0,0014 0,0052 0,0043 0,0009 

Exp02 0,0449 0,0026 0,0614 0,0336 0,0014  0,0068 0,0083 0,0006 

Exp10 0,0037 0,0147 0,0144 0,0208 0,0052 0,0068  0,4522 0,0008 

Exp09 0,0042 0,0112 0,0196 0,0306 0,0043 0,0083 0,4522  0,0008 

Exp04 0,0006 0,0011 0,0007 0,0007 0,0009 0,0006 0,0008 0,0008  

 

As células hachuradas indicam que as médias não foram diferentes pelo teste de Tukey. 

 

Tabela III.3 – Teste de Tukey para os ensaios de avaliação do impacto do processo. 

  

Teor de ácido 

ascórbico 

mg/100g (b.s.) 

Teor de sólidos 

(g/g) 

Teste1 691,32±4,34 
a
 0,9529 ±0,0088 

a
 

Teste2 645,01±3,73 
b
 0,9559 ±0,0100 

a
 

Teste3 689,00±8,09 
a
 0,9433 ±0,0039 

a
 

Teste4 701,16±7,70 
a
 0,9608±0,0002 

a
 

Spray 755,05±5,92 
c
 0,9455±0,0048 

a
 

 

Letras diferentes indicam que as médias foram diferentes pelo teste de Tukey. 


