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Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi o estudo e aperfeiçoamento de modelo 

matemático, com base em balanços de massa e de energia, que representem o processo de 

secagem transiente de polpas de frutas em secador de leito de jorro com alimentação 

intermitente. Os balanços de massa e de energia para a secagem, representados por um 

sistema de equações diferenciais ordinárias implementadas são resolvidas numericamente 

usando rotinas em Fortran e adaptados para a condição de alimentação intermitente e de 

acúmulo de massa no interior do equipamento. O programa realiza a integração numérica 

deste sistema de equações diferenciais utilizando a rotina DASSL (Differential Algebraic 

System Solver) e um procedimento de estimação do parâmetro do modelo também foi 

implementado para a minimização da função objetivo da técnica de mínimos quadrados 

utilizando o método heurístico de otimização PSO (Particle Swarm Optimization).  Utilizando 

dados experimentais gerados nas pesquisas de secagem de alimentos realizadas no laboratório 

de Tecnologia de Alimentos e de Sistemas Particulados da UFRN, determinaram-se equações 

empíricas estatísticas e aplicaram-se os modelos referentes aos balanços para verificação da 

quantidade de água e da temperatura do ar de secagem na saída do leito de jorro e da massa de 

material acumulada no secador. Os modelos foram validados a partir dos dados experimentais 

de secagens cujas condições operacionais, de temperatura do ar, vazão da pasta e tempo de 

intermitência, variavam dentro dos limites estudados.  Na análise dos resultados preditos, foi 

constatado que estes modelos representam bem os dados experimentais da cinética de 

produção e de acúmulo de pó e da umidade e da temperatura do ar na saída do secador. 

 

Palavras-chave: Secagem, alimentação intermitente, balanço de massa e de energia, 

modelagem e simulação. 

  



 
 

 

Abstract 

 
Evaluation of the data drying fruit pulp suspensions in spouted bed with intermittent feeding. 
 
 
The objective of this work was the development and improvement of the mathematical 

models based on mass and heat balances, representing the drying transient process fruit pulp 

in spouted bed dryer with intermittent feeding. Mass and energy balance for drying, 

represented by a system of differential equations, were developed in Fortran language and 

adapted to the condition of intermittent feeding and mass accumulation. Were used the 

DASSL routine (Differential Algebraic System Solver) for solving the differential equation 

system and used a heuristic optimization algorithm in parameter estimation, the Particle 

Swarm algorithm.  

From the experimental data food drying, the differential models were used to determine the 

quantity of water and the drying air temperature at the exit of a spouted bed and accumulated 

mass of powder in the dryer. The models were validated using the experimental data of drying 

whose operating conditions, air temperature, flow rate and time intermittency, varied within 

the limits studied. In reviewing the results predicted, it was found that these models represent 

the experimental data of the kinetics of production and accumulation of powder and humidity 

and air temperature at the outlet of the dryer. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 



Capítulo 1 – Introdução  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 2 
 

1. Introdução 

 

A secagem é uma das principais operações de processamento de alimentos, existindo 

várias técnicas deste processo, sendo mais comum a de aplicação de ar quente. Alimentos 

líquidos e pastosos são, geralmente, secos em spray dryer ou secadores de tambor, 

dependendo do seu comportamento reológico. O leito de jorro foi desenvolvido para servir 

como alternativa aos processos tradicionais de secagem, sendo inicialmente empregado na 

desidratação de grãos (Christ, 2006).  

A operacionalização em leito de jorro vem sendo amplamente estudada e este interesse 

se deve as altas taxas de transferência de calor e massa alcançadas e a baixa taxa de 

segregação (Rosa, 2010). Durante o seu ciclo de funcionamento, características especiais o 

tornam capaz de executar operações com partículas sólidas que não podem ser executadas em 

um leito fluidizado, devido a seu movimento de partículas comparativamente aleatório 

(Silva, 2006), podendo ser utilizado em várias outras operações, tais como: mistura de 

sólidos, limpeza de gases, granulação, e pirólise (Rosa, 2010).  

A secagem em leito de jorro inicia com a alimentação do material, líquido ou pasta, 

sobre o leito, ocorrendo, simultaneamente, a evaporação da água, a aglomeração e a formação 

de pó devido ao atrito entre as partículas inertes (Costa Jr. et al., 2001).  

A escolha das condições de processo mais adequadas é fundamental para uma boa 

eficiência da secagem. As variáveis que exercem maior influência neste processo com 

partículas inertes são a temperatura, a vazão do ar e a vazão de pasta (Christ, 2006). Almeida 

(2009) acrescenta que também é necessário o conhecimento da fluidodinâmica e dos 

fenômenos de transferência de calor e massa para o domínio efetivo da técnica. 

A alimentação da suspensão pode ser contínua ou em batelada, mas na secagem de 

alimentos ricos em açúcares, como polpas de frutas, a sua introdução contínua normalmente 

não pode ser realizada, pois causa acumulação do material e instabilidade no leito 

caracterizada pela diminuição da queda de pressão (Cunha et al., 2006). A temperatura e o 

fluxo do ar de entrada são variáveis que exercem uma maior influência sobre a taxa de 

secagem, controlando a taxa de transferência de calor e a circulação de sólidos, 

respectivamente (Costa Jr. et al., 2001). 

Estudos demonstram que a secagem de alimentos em secador de leito de jorro é uma 

boa alternativa dado o seu desempenho, baixo custo de construção e a possibilidade de 

produção de pós alimentares de boa qualidade em pequena quantidade (Cunha et al., 2006). O 
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pó produzido preserva bem as propriedades químicas e biológicas de alimentos pastosos, 

como ovo, leite e extratos vegetais (Costa Jr. et al., 2006). 

 Passos & Mumjumdar (2000) relatam que apesar da qualidade do pó produzido em 

leito de jorro possuir os requisitos básicos para uso comercial, a taxa de produção de pó não é 

ainda competitiva com os equipamentos convencionais utilizados nas indústrias. Instabilidade 

no jorro, aglomeração das partículas e depósitos de pó no interior da coluna são os principais 

problemas relatados para tais secadores. Costa Jr. et al. (2006) reforçam que este secador 

ainda apresenta baixa eficiência térmica para aplicações industriais, requerendo modificações 

no percurso dos gases de escape para reciclá-lo e recuperar o seu calor sensível. Estes fatos 

fortalecem a necessidade da modelagem e simulação do processo de secagem, visando 

otimizar as variáveis operacionais  e orientar as modificações que resultem na melhoria do seu 

desempenho. 

Motivado por estudos anteriores de secagem de polpas de frutas em leito de jorro 

realizados no Laboratório de Sistemas Particulados da UFRN, em que se investigaram o 

comportamento fluidodinâmico, as condições operacionais de secagem e as alterações 

qualitativas e quantitativas nas frutas em pó, este trabalho propõe com base no modelo CST 

(Freire et al., 2009) o desenvolvimento de um modelo para descrever o comportamento do 

secador leito de jorro com alimentação intermitente de uma mistura de polpas de frutas, 

considerando o acúmulo de material. 

Grande quantidade de dados experimentais foi gerada nas pesquisas de secagem de 

alimentos realizadas nos laboratório de Tecnologia de Alimentos e de Sistemas Particulados 

da UFRN. Parte destes dados se refere à secagem de líquidos, pastas e suspensões em leito de 

jorro com partículas inertes e alimentação contínua e intermitente. Atualmente, as pesquisas 

tem se voltado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos que descrevam 

satisfatoriamente a secagem deste tipo de material no leito de jorro, com destaque para a 

secagem de leite, de suspensões de resíduos de frutas e de polpas de frutas. Considerando o 

grande acervo de dados experimentais obtidos no estudo da secagem de uma mistura de 

polpas de frutas em leito de jorro, pretende-se utilizar estes dados no presente estudo cujos 

objetivos gerais e específicos serão descritos a seguir. 
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1.1 Objetivos gerais 

 

Representar o processo de secagem transiente de polpas de frutas em secador de leito 

de jorro com alimentação intermitente, com base em balanços de massa e de energia, a partir 

da modificação do modelo CST desenvolvido por Freire et al. (2009). 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever, a partir do modelo proposto, o comportamento da produção de pó e da 

umidade e temperatura do ar na saída do secador; 

• Avaliar a influência do acúmulo de material no ajuste do modelo que descreve o 

processo de secagem com alimentação intermitente de polpas de frutas; 

• Validar o modelo proposto, considerando os resultados obtidos em ensaios adicionais 

e comparando estes resultados com os preditos pelo modelo.  

 

Adicionalmente, este trabalho é complementado por cinco outros capítulos: 

 

• O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre o cenário de produção e o 

processamento de frutas; as características básicas da secagem com alimentação 

intermitente; as propriedades físicas do material inerte e da suspensão e a influência 

destas sobre a secagem e recobrimento; a técnica de secagem em leito de jorro; alguns 

modelos de secagem em leito de jorro reportados na literatura. 

• O Capítulo 3 descreve a metodologia experimental e as técnicas de cálculo, estatística 

e programação aplicadas nos balanços de massa e energia. 

• O Capítulo 4 discute os resultados obtidos pelas equações empíricas e resolução das 

equações diferenciais que compõem o modelo. 

• O Capítulo 5 finaliza o documento com as conclusões verificadas no trabalho. 

• O Capítulo 6 apresenta as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 

2.1 Secagem de polpas de frutas 

 

O Brasil é um país com alto potencial para a produção de frutos tropicais, de elevado 

valor nutricional, com grandes possibilidades de industrialização (Oliveira et al., 2005). As 

condições ideais à prática da fruticultura, considerando condições climáticas, extensões e 

qualidades territoriais favoráveis, contribuíram para o desenvolvimento do setor, sendo o 

Brasil o terceiro maior produtor mundial de frutas. A região Nordeste, que possui o clima 

tropical semiárido, vem se destacando na produção de frutas tropicais como melão, caju, 

manga e abacaxi, podendo produzir frutas o ano inteiro (Machado et al., 2011). Branco & 

Gasparetto (2005) acrescentam que esta diversidade de espécies frutíferas estimula o 

desenvolvimento de formulações constituídas por vários tipos de frutas e vegetais 

processados. 

Grande parte dos vegetais possui elevada perecibilidade em virtude do alto teor de água. 

Este fator prejudica a comercialização devido à distância dos mercados consumidores e 

sazonalidade, sendo necessária a utilização de armazenamento e transporte refrigerado. A 

realização de alguma forma de processamento reduz as perdas quando a demanda de frutas 

processadas é maior que seu consumo, garantindo a disponibilidade destes produtos fora dos 

períodos picos produtivos (Eik, 2008). 

Na opinião de Maia et al.(1998 citado por Galdino et al.,2003), o excesso de produto 

nas épocas de safra acarretam perdas de parte do montante de frutas em função da rapidez de 

maturação e infraestrutura de conservação adequada precária. O processo de desidratação de 

polpas de frutas é um método eficiente de conservação, reduzindo a deterioração e impedindo 

a perda do valor comercial. As frutas desidratadas tornam-se um novo produto no mercado, 

com características próprias, que são conservadas por um período mais longo, além de outros 

benefícios, resultados do processo de transformação. As técnicas de desidratação também 

regularizam a oferta, viabilizando investimentos na produção e no beneficiamento do material 

in natura. (Soares, 2001 citado por Galdino et al.,2003). 

A água nos alimentos é eliminada durante a secagem, resultando em uma menor 

deterioração microbiológica, bem como o retardamento de muitas reações bioquímicas 

indesejáveis devido à redução da atividade de água (Ibarz & Barbosa-Canovas, 2000, citado 
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por Hebbar et al., 2004). Esta técnica é um método de conservação industrial amplamente 

utilizado em produtos agrícolas que também busca o aumento da vida de prateleira e a 

redução de peso e volume, facilitando as etapas de embalagem, transporte e armazenamento 

(Simal et al., 2005). Chenarbon & Hasheminia (2011) citam que durante o processo de 

secagem é necessário preservar a textura, a cor, o sabor e o valor nutricional do alimento e 

alcançar um nível de umidade que minimize as perdas quantitativas e qualitativas do produto 

desidratado durante o tempo de estocagem. Segundo Park et al.(2001), o uso da secagem para 

a desidratação de frutas proporciona a oferta do produto fora dos períodos de safra; facilidade 

na conservação com menor gasto energético por não necessitar de ambiente refrigerado; 

estabilidade dos componentes  aromáticos por longo tempo à temperatura ambiente. 

Atualmente, a utilização de polpa de fruta em pó está bem difundida, mas devido ao alto 

custo da implementação das técnicas de secagem, sua produção fica restrita as indústrias de 

grande porte (Gurjão et al., 2008). 

Muitas pesquisas tratam da secagem de frutas e, nestes estudos, estas podem ser 

processadas inteiras, em pedaços ou na forma de pastas e suspensões, em que um pré-

tratamento osmótico inicial pode ser utilizado para melhorar a qualidade do produto 

(Almeida et al., 2004). Dentre estes trabalhos, alguns estudam a secagem de alimentos em 

leito de jorro, especialmente líquidos, pastas e suspensões com partículas inertes visando a 

produção de material em pó. 

A secagem empregando o leito de jorro apresenta vantagens por se tratar de um 

equipamento de baixo custo operacional, produzindo em pequena escala, utilizando 

temperaturas elevadas e produzindo pó com características compatíveis com os de secadores 

tipo spray (Rosa et al., 2005). 

Estudos relevantes sobre a secagem de polpas de frutas em leito de jorro foram 

realizados nos últimos anos no Laboratório de Sistemas Particulados com resultados 

satisfatórios.  

Medeiros (2001), estudando o efeito da composição química das polpas de frutas no 

desempenho da secagem em leito de jorro com partículas inertes, verificou o efeito negativo 

dos açúcares redutores no desempenho da secagem e fluidodinâmica do leito de partícula, 

enquanto a pectina, amido e gordura melhoravam a performance da fluidodinâmica e da 

produção de pó.  

Souza (2009) verificou que este tipo de secador é eficiente para secar polpas de frutas 

com adição de componentes (amido, gordura e pectina), empregando alimentação 
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intermitente, em proporções que aliaram a otimização do processo de secagem ao 

funcionalismo nutricional do pó obtido.  

Borges (2011) realizando a secagem de bagaços de acerola, pitanga, jambolão e cajá-

umbu em leito de jorro, analisou a preservação da atividade de compostos bioativos nos pós 

obtidos, verificando nestes elevados teores de compostos fenólicos, antocianinas e ácido 

ascórbico e expressiva atividade antioxidante, além da capacidade de inibir a α-amilase e a α-

glicosidase.  

Souza Jr. (2012) estudou a secagem, com alimentação intermitente da suspensão de 

bagaço industrial de acerola acrescido de maltodextrina em diferentes proporções, procurando 

determinar a composição e condições operacionais que oferecesse maior recuperação de 

compostos funcionais, melhor eficiência na produção de pó e desempenho energético do 

secador. Foram alcançadas elevadas eficiências de recuperação de sólidos com razoável 

recuperação do ácido ascórbico nos pós produzidos.  

 

 

2.2 Secagem em leito de jorro com alimentação intermitente 

 

O tempo de intermitência na alimentação da suspensão é definido como o tempo entre 

duas introduções consecutivas de pasta, correspondendo ao tempo de injeção da suspensão 

mais o tempo sem alimentação. Os tempos com e sem alimentação são parâmetros 

dependentes e, que adequadamente ajustados, reduzem a ocorrência de aglomeração das 

partículas e promovem a estabilidade do jorro durante o processo de secagem 

(Trindade, 2004). 

Em estudos de secagem de pastas e suspensões e recobrimento de partículas em leito de 

jorro ou fluidizado, no início do processo o leito apresenta boas condições de operação, mas 

com a introdução da suspensão este comportamento fica comprometido. Para evitar o colapso 

do jorro, principalmente em certas condições de vazão e pressão de atomização da pasta, a 

alimentação deve ser realizada de forma intermitente (Silva, 2003). 

Trindade (2004) estudou a secagem de licor negro em leito de jorro, avaliando a 

influência dos parâmetros temperatura do ar, volume de suspensão e tempo de intermitência 

sobre a eficiência de produção e qualidade do pó. Para a determinação da faixa ótima de 

operação na secagem de cada tipo de licor, considerou a viscosidade deste, uma vez que 

viscosidade aparente mais elevada com maior caráter pseudoplástico exigia maior tempo de 
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intermitência e menor quantidade de pasta por alimentação. Considerando estas variações, foi 

possível reduzir a espessura da película de licor sobre a partícula inerte e obter maior taxa de 

deformação. 

Trindade (2004) observou que o aumento do tempo de intermitência favorecia o 

rendimento de recuperação de pó, em qualquer nível de temperatura do ar e volume de licor 

alimentado. 

Cunha (2004) estudou o processo de recobrimento de partículas de celulose 

monocristalina com suspensão polimérica com alimentação contínua, mas concluiu que uma 

das possibilidades de aumentar a eficiência do processo e o crescimento das partículas com 

baixa taxa de aglomerados seria a utilização da alimentação atomizada na forma intermitente. 

Silva et al. (2004) analisaram a eficiência do recobrimento e aglomeração no 

recobrimento de celulose monocristalina e concluíram que, nas condições operacionais 

avaliadas, para vazões superiores a 6 g/min, a alimentação da suspensão deveria ser realizada 

na forma intermitente para melhorar as condições de processo. 

 

 

2.3 Adesão da suspensão às partículas 

 

As partículas envolvidas no processo de secagem de pastas e suspensões e 

recobrimento são caracterizadas principalmente pelo diâmetro (d
p
), esfericidade (φ) e a 

densidade (ρ
p
) que são parâmetros importantes que influenciam a fluidização. Um conjunto de 

partículas envolvidas na fluidização se chama leito de partículas, cujas propriedades 

influenciam na fluidodinâmica do leito nas operações de secagem ou recobrimento 

(Tunala, 2005). 

Segundo Grbavcic et al. (2000), para um sistema de secagem ser considerado 

eficiente, algumas condições devem ser atendidas: valores elevados de coeficientes de 

transferência de calor e massa, grande área de contato, fornecimento elevado de calor pelo gás 

de secagem, temperatura uniforme ao longo da câmara de secagem, injeção de suspensões 

concentradas para reduzir a quantidade de água a ser evaporada e emprego de ar com 

temperaturas elevadas na entrada. Algumas dessas condições são conflitantes entre si e com o 

produto alvo, mas a secagem em leito agitado de partículas inertes, como leito fluidizado e de 

jorro, atende a maioria destas qualidades desejáveis. 
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O mecanismo da secagem de suspensões e o recobrimento de partículas apresentam 

características semelhantes quando realizadas em leito de jorro. Nestas duas operações a 

suspensão alimentada recobre as partículas, movimentadas por ar aquecido, formando uma 

película líquida delgada. Na secagem, o filme depositado sobre as partículas seca e o atrito 

entre estas provoca o rompimento do material aderido que é arrastado na forma de pó, 

enquanto no recobrimento, o sólido permanece unido à partícula após a evaporação do 

solvente (Castro et al., 2005). 

Teunou & Poncelet (2002) descrevem que quando o líquido molha a superfície das 

partículas, a secagem do líquido sobre esta deve ocorrer em um tempo menor ou igual ao 

tempo de residência das partículas na região do jorro para estas não formarem aglomerados na 

região anular.  

Segundo Guignon et al. (2003), para evitar a ocorrência de aglomerados, é necessário 

considerar principalmente os seguintes fatores: o tamanho da partícula e a densidade aparente 

do leito para estimar a vazão de ar necessária para uma circulação regular das partículas no 

secador; tensão superficial e viscosidade da suspensão; temperatura do gás; a vazão de 

alimentação; área específica e rugosidade da partícula. 

A cinética de deposição da suspensão sobre a partícula depende principalmente da 

geometria da coluna; tamanho, forma e taxa de circulação das partículas inertes; da taxa de 

alimentação da pasta. Adicionalmente, a variedade das propriedades da suspensão, como 

densidade, tensão superficial, reologia e suas alterações durante a remoção de água interferem 

na fluidodinâmica, taxa de circulação e nos fenômenos de transferência de calor e de massa 

(Marreto et al., 2007). 

A ocorrência de secagem ou de recobrimento é determinada principalmente pela força 

de adesão da suspensão com a superfície da partícula. A secagem acontece quando a força de 

adesão na interface fluido-sólido é fraca. No caso do recobrimento, a força de adesão é forte, 

recobrindo as partículas (Donida et al., 2004). 

Em condições de superfície plana, isotrópica, homogênea e não deformada, a força de 

adesão pode ser representada pelo trabalho de adesão, conforme aparece na Equação 1 

(Donida, 2004). A Equação (1) foi desenvolvida em 1869 por Young–Dupré 

(Dahlquist, 2006). 

 

��� = �(1 + 	
��)                                    (1)
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Em que Wad é o trabalho de adesão, � é a tensão superficial da suspensão e � é o 

ângulo de contato. 

 O trabalho de adesão é o trabalho termodinâmico necessário para separar o líquido do 

sólido sem realizar qualquer trabalho adicional, tal como a deformação elástica ou viscosa, do 

líquido ou do sólido (Dahlquist, 2006). 

A força de adesão na interface fluido-partícula é dependente da molhabilidade do 

líquido sobre o sólido, que se relaciona com o ângulo de contato e a tensão superficial da 

suspensão (Donida et al., 2005).   

A molhabilidade refere-se à capacidade de um líquido se espalhar sobre a superfície de 

um material sólido. Uma gota de líquido, em uma superfície sólida plana sobre a qual foi 

depositada, forma uma tampa esférica e o ângulo de contato é definido como o ângulo entre a 

linha de contato entre a interface sólido-líquido e a tangente à interface líquido vapor (Saleh 

& Guigon, 2007). 

O baixo ângulo de contato indica que o líquido molha a superfície e vai se espalhar 

rapidamente através dele, enquanto ângulo de contato elevado implica que o líquido não 

molha a superfície e tende a formar grânulos (Saleh & Guigon, 2007). 

Dentre as características da suspensão de secagem e recobrimento, Saleh & 

Guigon, (2007) destacam a importância da densidade do líquido, da molhabilidade, 

viscosidade e concentração de sólidos da pasta. Líquidos menos densos penetram com mais 

facilidade nos poros das partículas reduzindo o tempo de recobrimento. Propriedades relativas 

à molhabilidade, tais como tensão superficial e ângulo de contato são características do fluido, 

mas sua intervenção no processo é resultado da interação entre líquido e sólido. A viscosidade 

influencia na aglomeração das partículas através de três mecanismos: 1) influencia na 

atomização e tamanho da gota; 2) líquidos viscosos têm seu solvente evaporado antes que o 

equilíbrio do ângulo de contato seja atingido, resultando em deposição não uniforme; 3) em 

fluidos viscosos, prevalecem as forças de natureza viscosas. Em suspensões muito 

concentradas, a evaporação do líquido da gota acontece rapidamente, podendo prejudicar o 

revestimento da partícula.  

Outro parâmetro que influencia a secagem da suspensão atomizada é a temperatura do 

ar de secagem. Segundo Bhandari & Adhikari (2009), a temperatura de transição vítrea é 

definida como a temperatura em que compostos amorfos alteram para estrutura vítrea e depois 

para o estado elástico. A temperatura de transição vítrea é dependente do teor de água e da 

concentração de solutos, especialmente açúcares. Este fenômeno pode ocorrer durante a 

secagem e quando a temperatura de processamento é superior à temperatura vítrea, no teor de 
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água correspondente, a qualidade do alimento pode ser afetada. Dentre as transformações 

mais comuns estão a dificuldade de difusão de componentes, perda de aromas, escurecimento 

não enzimático e mudanças estruturais. Processamento a temperatura superior a de transição 

vítrea provoca o aumento da viscosidade da suspensão, favorecendo a formação de 

aglomerados, quanto mais alta for a temperatura do ar. 

Bhandari & Adhikari (2009) comentam que a aplicação dos conhecimentos da 

transição vítrea em sistemas de transformação de alimentos é importante para entender e 

prever o comportamento destes produtos durante o processamento. Bhandari & Howes (1999) 

relatam que na maioria das condições de secagem, a maior parte do material seco permanece 

em estado amorfo, em função do tempo insuficiente para ocorrer a sua cristalização. Os 

componentes secundários do produto, como aromas, vitaminas e enzimas, tendem a ser 

encapsulados nesta matriz amorfa. 

A velocidade do gás de fluidização é um parâmetro que influencia tanto a estabilidade 

como a operação do revestimento da partícula. O comportamento fluidodinâmico do leito de 

jorro é fortemente dependente da velocidade do gás de fluidização e a escolha adequada da 

velocidade deste parâmetro é essencial para evitar a aglomeração e para manter uma operação 

estável por longos períodos (Saleh & Guigon, 2007). 

Segundo Spitzner Neto (2001), o aumento da velocidade aumenta os coeficientes de 

transferência de calor e massa fluido-partícula e a energia de colisão, diminuindo o acúmulo 

de sólidos no interior do jorro. Pelo mesmo autor, a remoção de pasta das partículas é depende 

da força de adesão e do número de colisões efetivas das partículas. Por sua vez, as colisões 

são relacionadas à circulação de sólidos e energia de colisão, que são controladas pela vazão 

de ar de fluidização e altura do leito de inertes; massa de pasta aderida às partículas, 

controlada pela vazão de alimentação e altura do leito de inertes; taxa de secagem. 

 Em estudos sobre a influência das propriedades físicas das partículas e das suspensões 

sobre a estabilidade fluidodinâmica dos leitos, verificou-se: o comportamento fluidodinâmico 

estável é dependente das forças inerciais e viscosas da pasta e das caraterísticas do inerte 

(Schneider & Bridgwater, 1993); forças de interação entre as partículas e seus efeitos sobre a 

fluidodinâmica foram quantificadas em função da concentração do líquido (Passos & 

Mujumdar, 2000); partículas mais densas e com baixo ângulo de repouso e suspensões com 

menores ângulos de contato favorecem a manutenção de leitos estáveis (Vieira et al., 2004).  

Embora muitos estudos tenham sido feitos para entender o comportamento dinâmico e 

as forças de interação que ocorrem em leito de jorro, a secagem de suspensões e pastas neste 
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equipamento ainda é dependente de testes experimentais e a compreensão dos mecanismos de 

adesão ainda é bastante limitada (Donida et al., 2007). 

 

 

2.4 Secagem e modelagem em leito de jorro 

 

O leito de jorro convencional é formado por uma coluna cilíndrica com base cônica, 

cuja parte inferior desta base possui orifício para entrada do gás. O equipamento opera com 

partículas sólidas de diâmetro superior a 1 mm e se a vazão de ar for elevada o suficiente, 

ocorre um fluxo do material sólido para a região central da coluna que em seguida são 

jorradas, caindo na região anular (Adeodato, 2003). Oliveira (2002) explica que a base cônica 

é empregada para facilitar a circulação do material, uma vez que o plano inclinado da parede 

faz com que as partículas oriundas do espaço anular voltem para a região do jorro, impedindo 

a formação de zonas de estagnação. 

Segundo a descrição de Oliveira (2006), o mecanismo do jorro é estabelecido em um 

leito de partículas através da injeção de um fluido por um orifício, cujo diâmetro é reduzido 

em relação ao diâmetro do leito, ocorrendo à formação de três regiões distintas: região central 

(jorro), onde ocorre o transporte pneumático das partículas devido à grande velocidade do 

fluido; região da fonte, segmento acima do leito onde as partículas oriundas da região central 

se movimentam em regime desacelerado, como em uma fonte; região anular onde caem as 

partículas oriundas da fonte que deslizam para baixo, operando como um leito deslizante.  

Passos & Mujumdar (2000 citado por Lopes et al., 2006) acrescentam que os aspectos 

relativos à fluidodinâmica do leito de jorro na secagem, como taxa de circulação de sólidos e 

velocidade do ar, aliados as propriedades intrínsecas do material são importantes na realização 

de balanços de massa, energia e movimento da secagem. 

Segundo Fraile et al. (2005), os principais parâmetros relacionados a fluidodinâmica 

do leito de jorro são a velocidade de jorro mínimo, a queda de pressão máxima e a queda de 

pressão de jorro estável, determinados pelas curvas características do equipamento. A 

obtenção destes permite estipular a menor vazão de gás necessária para romper o jorro, a 

potência máxima a ser fornecida pelo soprador e a potência consumida durante a operação.  

A determinação da fluidodinâmica das partículas no leito, durante a pulverização da 

suspensão, é muito importante para o desempenho do processo e qualidade do produto. A 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica 

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013  14 
 

estabilidade fluidodinâmica determina um processo reprodutível com condições 

economicamente viáveis (Vieira et al., 2004).  

De acordo com Adeodato (2003), a estabilidade do jorro é influenciada por diversas 

variáveis, como geometria do equipamento, propriedades do sólido e do fluido, características 

físicas da pasta, líquido ou suspensão processada, de suas propriedades reológicas e 

resistência térmica.  

Apesar da reconhecida utilização deste equipamento, o seu uso ainda é restrito aos 

processos que operam em pequena escala de produção, devido à limitação de aumento de 

escala. Esta operação provoca instabilidades no leito, o que impede a sua utilização em muitas 

aplicações industriais (Santos et al., 2008). Wei et al. (2009) relatam que a ampliação de 

escala se mostrou inadequada quando se utilizam os modelos e correlações para a 

determinação das propriedades fluidodinâmicas disponíveis na literatura para os casos de 

processos operados no leito de jorro em escala piloto e de bancada em condições ambientais. 

De acordo com Lima (2004), o leito de jorro também apresenta dificuldades de aplicação em 

escala industrial dada a dificuldade de operar em regime contínuo, a alta queda de pressão 

para o estabelecimento do jorro e a existência de uma altura máxima de jorro estável, o que 

limita a capacidade do equipamento. Bacelos et al. (2007) explicam que além da instabilidade 

do jorro, a secagem industrial em leito de jorro é limitada pela aderência de pó às paredes do 

secador e aglomeração das partículas.  

Para contornar estes problemas, são necessários estudos que determinem mecanismos 

que tornem possível o uso deste equipamento em processos industriais sem sofrer o efeito da 

instabilidade do leito (Santos et al., 2008).  

Os avanços nas técnicas computacionais têm facilitado os estudos relacionados à 

modelagem e simulação da secagem em leito de jorro, em que vários modelos foram 

propostos para descrever o processo de secagem neste tipo de equipamento. A partir destas 

análises é possível prever o comportamento do processo e comparar os dados experimentais 

com os simulados, sendo de fundamental importância na elaboração de projetos mais 

eficientes e na compreensão dos fenômenos de transferência de energia, movimento e massa 

(Almeida, 2009).  

Existem na literatura vários modelos com o propósito de simular a secagem de pastas e 

suspensões em leito de jorro e muitos deles não consideram que a pasta ou suspensão interfere 

na fluidodinâmica do leito durante a secagem, hipótese não observada experimentalmente. 

Entretanto, a utilização de modelos mais complexos, como os diferenciais, também apresenta 

limitações quanto à descrição deste processo, uma vez que esses modelos possuem muitos 
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parâmetros de ajuste e de difícil verificação, já que medidas locais nos experimentos de 

secagem de pastas e suspensões em leito de jorro são complicadas e ainda de baixa precisão 

(Almeida, 2009).   

De acordo com Almeida et al. (2010), até meados de 1980, a maioria das pesquisas 

defendia que a injeção de líquidos e pastas não influenciava na dinâmica do leito de jorro. A 

partir de alguns estudos, verificou-se que sob certas condições experimentais, o material 

introduzido criava zonas mortas e tornava o movimento das partículas mais difícil. Dentre as 

principais contribuições destes novos estudos, cita-se: extensa análise da influência do líquido 

na fluidodinamica do leito de jorro com partículas inertes em ensaios com alimentação em 

batelada e contínuas; uso de modelos empíricos e físico-matemáticos para descrever o 

processo de secagem de pastas em leitos de jorro; utilização de modelos empíricos e físicos na 

análise das forças coesivas entre as partículas inertes durante o processo de secagem de pastas 

em leito de jorro.  

Também estão se tornando populares os estudos de técnicas de simulação numérica da 

fluidodinâmica computacional (CFD) aplicadas aos sistemas de leitos fluidizados e de jorro, 

uma vez que as propriedades do fluxo gás-sólido podem ser simuladas e medidas 

simultaneamente sem as pertubações causadas pelas metodologias experimentais, como as 

verificadas na meia coluna de parede plana (Cunha et al., 2009). 

Szafran & Kmiec (2004) acrescentam que o comportamento preciso do fluxo, da 

temperatura e da distribuição das partículas no interior do leito não pode ser previsto por 

modelos clássicos, devido às interações complexas entre o gás e o sólido, entretanto, estas 

previsões são importantes em um projeto de ampliação de escala. As simulações realizadas 

em CFD incluem modelos de transferência de calor e massa em que se podem obter os 

coeficientes de transferência de calor e massa, temperaturas e frações mássicas de cada fase, 

encurtando e simplificando o desenvolvimento e otimização dos processos para melhorar a 

eficiência energética e o desempenho ambiental. 

Portanto, para ser comercialmente viável, a operação de secagem em leito de jorro 

ainda precisade melhorias, como um melhor controle do processo, flexibilidade de desenho 

para operação com materiais pastosos de composições muito diferentes e ampliação de escala. 

Necessita-se de estudos bem fundamentados e desenvolvimento de modelos matemáticos 

versáteis que possibilitem uma simulação confiável para predizer o desempenho do secador 

sem grandes investimentos em planta piloto ou equipamentos. Os modelos para tais 

aplicações ainda não foram descritos na literatura, provavelmente pela elevada complexidade 
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dos fenômenos envolvidos no processo e dificuldades na obtenção de dados para validação 

dos mesmos (Freire et al., 2012). 

 

 

2.4.1 Modelo de Freire et al. (2009) 

 

O modelo proposto por Freire et al. (2009), modelo CST (Continuously Stirred Tank) 

desenvolvido para estimar os perfis de temperatura e umidade das fases gás e sólida, está 

fundamentado em balanços macroscópicos de transferência de calor e massa para as fases gás, 

sólida e líquida e pode fornecer informações úteis sobre a resposta do sistema considerando a 

concentração da fase líquida no seu interior e adotando as seguintes simplificações:   

 

• O leito de jorro comporta-se como um tanque perfeitamente agitado;  

• A mistura gasosa é considerada como um gás ideal;  

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

• O acúmulo de pasta no interior do leito não é significativo;  

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

 

Para avaliar a capacidade de simular o comportamento térmico e mássico da secagem 

em leito do jorro, o modelo CST foi aplicado aos dados experimentais de secagem de lodo de 

esgoto, leite desnatado, ovo homogeneizado e de soluções de CaCO3. Pelos resultados 

obtidos, o modelo em questão foi capaz de descrever satisfatoriamente, nos parâmetros 

avaliados, a secagem destas suspensões em leito de jorro. 

A partir dos balanços globais de conservação de massa, utilizaram-se as Equações (2) 

e (3) para calcular as variações na umidade das fases gasosa e líquida, respectivamente. 

 

����� = �
�� ������ −����� + ��  (2) 

  

�� = �� ! "#���   (3) 

 

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

mg é a massa de gás, Wge é a vazão mássica do gás na entrada do leito de jorro, ye é a fração 
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mássica do vapor de água na entrada do leito de jorro, Wgs é a vazão mássica do gás na saída 

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

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

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

jorro. 

 Para a determinação da variação da temperatura do ar na saída do secador, realizou-se 

o balanço global de conservação de energia, representado pela Equação (4). 

 

�$���� = %� &'� $� (�� &'� $� "%��&'��$��"���&'��$��"#)*+",
��&'��(��-&'�-(�.&'.   (4) 

 

Em que Tgs é a temperatura do gás na saída do leito de jorro, cpge é o calor específico 

do gás na entrada do leito de jorro, Tge é a temperatura do gás na entrada do leito de jorro, cppe 

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

entrada do leito de jorro, cpgs é o calor específico do gás na saída do leito de jorro, cpps é o 

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

calor perdido pelo leito de jorro, mpi é a massa das partículas inertes, cppi é o calor específico 

das partículas inertes, mj é a massa do leito de jorro e cpj é o calor específico do leito de jorro. 

Para descrever a variável da taxa de secagem k, utilizou-se a expressão exponencial 

apresentada na Equação (5). 

 

� = �(1 − /"0�) (5) 

 

Em que a e b são parâmetros de ajuste. 

 

Esse modelo foi resolvido numericamente, através da utilização do método Runge-

Kutta, implementado no programa MATLAB. Para tanto, utilizam-se as seguintes condições 

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

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

zero. 

O modelo apresentado utiliza também algumas equações complementares às equações 

de balanços de massa e energia, são elas: 
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a) Vazão mássica da pasta na entrada do leito de jorro 

1'� = 2'	4' 160  (6) 

Em que 2'	a vazão volumétrica da pasta e 4' a massa específica da pasta. 

 

b) Vazão mássica da pasta na saída do leito de jorro 

1'� = 1'� − �  (7) 

 

c) Vazão mássica do gás na saída do leito de jorro 

��� = ��� + �  (8) 

 

d) Fração mássica de água líquida na pasta na entrada do leito de jorro 

�� = 1 − 7  (9) 

Em que C é a concentração da pasta. 

 

e) Fração mássica do vapor d’água no gás 

� = 89
�(89  (10) 

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

 

f) Massa de gás 

:� = �;< − ;'=�49>  (11) 

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

a massa específica do ar. 

 

g) Calor perdido pelo leito de jorro 

? = ℎA<�B�� − B9�0�  (12) 

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

de jorro e Tamb é a temperatura ambiente. 

 

h) Área lateral do leito de jorro 

A< = 2DE&&F&& + D(E&& + E0�)GF&=H + (E&& − E0�)H + D(E&& + E0�)GF&�H + (E&& − E0�)H  (13) 
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Em que rcc é o raio da coluna cilíndrica, zcc é a altura da coluna cilíndrica, rbe é o raio do bocal 

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

superior. 

 

i) Volume do leito de jorro 

;< = DE&&HF&& + IJK-�>KKL(>KK>M (>M L�N 	+ IJK��>KKL(>KK>M�(>M�L�N    (14) 

Em que Vj é o volume do leito de jorro. 

 

j) Volume das partículas inertes 

;'= = (�"O)��-P�-   (15) 

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

 

k) Calor específico do ar (Himmelblau, 1998) 

	Q9> = HR,RT(U,T�TV.�UXL$(U,N�R�.�UXY$L"�,RZ[.�UX\$]
^_`a   (16) 

Em que cpar é o calor específico do ar, T é a temperatura e PMar é o peso molecular do ar. 

 

l) Calor específico do vapor d’água (Himmelblau, 1998) 

	Qá�c9d = NN,TZ(U,ZeeU.�UXL$(U,VZUT.�UXY$L"N,[RN.�UX\$]
^_á�f`   (17) 

Em que cp
v
água é o calor específico do vapor de água e PMágua é o peso molecular da água. 

 

m) Calor específico da água líquida (Himmelblau, 1998) 

	Qá�c9g = V[,T
^_á�f`  (18) 

Em que cp
l
água é o calor específico da água líquida. 

 

n) Calor específico do gás 

	Q� = �	Qá�c9d + (1 − �)	Q9>  (19) 

Em que cpg é o calor específico do gás. 

 

o) Calor específico da pasta 

	Q' = �	Qá�c9g + (1 − �)	Q'   (20) 

Em que cpp é o calor específico do gás. 
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p) Pressão de vapor (Wilhelm, 1976) 

hi = 8j^`klU,ZH�Re(8j  (21) 

Em que Pv é a pressão de vapor e Patm é a pressão atmosférica.  

 

q) Pressão de vapor na saturação (Wilhelm, 1976) 

hi�9� = /m "nYoo,YLp (eRZN�H�(U,UHNRReRV.$"�,�[T[[�.�UXY$L…
"�,He�UNNZ.�UXr$](H,URReeTU[.�UXoo$s"�H,�[URRtu	($)v  

(22) 

Em que Pvsat é a pressão de vapor na saturação. 

 

r) Umidade relativa (Wilhelm, 1976) 

wx = ^d
^d�`k 100  (23) 

Em que UR é a umidade relativa. 

 

 

2.4.2 Modelo de Barret & Fane (1990) 

 

 Barret & Fane (1990 citado por Fernandes, 2005) propuseram um modelo qualitativo 

em que se observou que o conhecimento da saturação da pasta é tão importante como o 

conhecimento do coeficiente de transferência de calor.  

As principais considerações desses autores foram: 

 

• O material seco acumulado no secador aumenta com o incremento da vazão de 

alimentação de suspensão e diminui com a elevação da vazão de ar e da temperatura 

do ar de secagem; 

• O secador foi dividido em três regiões: o jorro, o ânulo e a fonte.  

• A taxa de evaporação na região de jorro é superior aquela na parte inferior do ânulo e 

maior que em toda região anular; 

• A velocidade das partículas nas três regiões é dependente da velocidade do ar e da 

altura do leito; 

• Cada partícula recebe uma quantidade de suspensão que depende da taxa de circulação 

de sólidos e da vazão de suspensão; 
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• A taxa de evaporação em ambas as regiões é função dos coeficientes de transferência 

de calor e dos respectivos gradientes térmicos;  

• As partículas abandonam a região de jorro parcialmente ou totalmente revestidas por 

uma fina camada de suspensão.  

 

 

2.4.3 Modelo de Oliveira (1995) 

  

O modelo desenvolvido por Oliveira (1995 citado por Costa Jr., 1999) se baseia na 

segmentação do leito de partículas, realizando balanços de massa e energia nas regiões do 

anel e do jorro. As considerações do modelo são: 

 

• A suspensão não interfere no escoamento sólido-fluido; 

• A secagem da suspensão acontece apenas na região do anel; 

• A umidade do ar na região do jorro é constante e igual à umidade do ar na entrada; 

• O ar está saturado no topo da região do anel; 

• A resistência à condução de calor no interior dos inertes é desprezível 

• A temperatura da película que recobre os inertes é determinada pela média entre as 

temperaturas do ar e do inerte; 

• A umidade da película que recobre os inertes é determinada por uma curva de sorção 

para cada suspensão; 

• As propriedades do ar e das partículas de inerte são constantes e calculadas 

considerando uma temperatura média; 

• O balanço de energia para o inerte na região do jorro e para o inerte recoberto na 

região do anel é definido por meio dos coeficientes de troca de calor nestas regiões; 

• A troca de calor na interface jorro-anel é devido à passagem do ar nesta área. 

 

 

2.4.4 Modelo de Juman et al. (1996) 

 

Juman et al. (1996) estudaram a secagem de grãos de milho em regime descontínuo, 

contínuo e intermitente, em relação ao jorro e ao aquecimento do ar, em um secador leito de 

jorro de jato rotativo. Eles verificaram que a secagem intermitente apresenta vantagens como 
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a redução no gasto de energia, quando comparado com o regime contínuo, e preservação da 

qualidade final dos grãos, que apresentavam menos danos térmicos e mecânicos. 

As seguintes equações foram utilizadas: 

 

• Balanço macroscópico de massa e energia 

 

:9��9y − �9z� = −:'� �_{��               (24) 

 

:9(	9 − 	d�9z)�B�|� − By� − :'�∆~�d �_{
�� = −:'�(	' +		��) ��{��       (25) 

 

• Cinética térmica de secagem de uma partícula  

 

�_(>,�)
�� = �

>L
�
�> [E²� �_

�> ]                      (26) 

 

4�	' ��(>,�)
�� = �

>L
�
�> [E²�' ��

�>]                 (27) 

 

 

Em que ma é o fluxo de massa do ar, xaf a razão de umidade do ar no final, xao a razão de 

umidade do ar no início, mps a massa do produto, M o teor de umidade médio, ca o calor específico 

do ar seco à pressão constante, cv o calor específico do vapor d’água à pressão constante, T a 

temperatura, ∆~�d o calor isostérico, cp o calor específico do produto, cw o calor específico da 

água, 4� a densidade do produto, kp o coeficiente de condutividade térmica do produto. 

 

 

2.4.5 Modelo de Oliveira (1996) 

 

Oliveira (1996 citado por Costa Jr., 1999) desenvolveu um modelo para as regiões da 

fonte, do jorro e do anel a partir de balanços globais de massa e de energia. O objetivo deste 

trabalho era determinar o nível de importância de cada uma destas regiões na secagem.  

Empregando água destilada, definiram-se como parâmetros experimentais do modelo a 

temperatura média de cada área do leito em estudo. A partir do cálculo da água evaporada, 

determinou-se que as 3 regiões são importantes na secagem de suspensões. A quantidade 

evaporada na fonte foi superior àquela obtida no jorro e no anel e diminuía com o aumento da 

vazão de água alimentada no leito.  
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3. Materiais e métodos 
 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os modelos matemáticos, baseados em 

balanços de massa e energia e em equações empíricas e as estratégias de cálculos 

matemáticos, estatísticos e de programação adaptados para as condições intermitentes do 

processo. 

Em seguida, serão descritos os materiais e equipamentos, bem como as condições 

operacionais dos ensaios de secagem adotados por Souza (2009), cujos dados experimentais 

foram resgatados nesta dissertação. 

 

 

3.1 Modelos matemáticos  

 

Os balanços de massa e de energia para a representação dos dados de secagem da 

mistura de polpa de frutas foram baseados no modelo CST desenvolvido por Freire et 

al. (2009), apresentado no item 2.4.1. Nesta adaptação, foi considerada a condição de 

alimentação intermitente da suspensão e de acúmulo de massa no leito. 

As considerações a seguir foram utilizadas no desenvolvimento dos modelos. 

 

• O ar de secagem é alimentado a uma vazão e temperatura constante; 

• O leito de jorro comporta-se como um tanque de mistura perfeita; 

• O ar e o vapor são gases ideais; 

• O acúmulo de sólido é relativo à aderência às paredes do secador e às partículas 

inertes; 

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

• As umidades do pó aderido e produzido são iguais e constantes durante todo o 

processo de secagem; 

• A difusão de água no interior do filme de pasta aderido à partícula é desprezível. 
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3.1.1 Balanço de massa da produção de pó 

 

Na realização do balanço de massa para avaliação do acúmulo de pó no leito, 

observou-se a produção uniforme, com tendência ao comportamento linear, em todos os 

ensaios realizados por Souza (2009). 

A partir desta observação, ajustou-se o modelo linear, conforme a Equação (28), em 

que o parâmetro b foi considerado igual a zero, pois não existe massa de pó acumulada no 

início do processo. Realizando a derivada das equações obtidas pelo ajuste aos dados 

experimentais (Souza, 2009), determina-se a vazão de pó em cada ensaio. As vazões 

calculadas foram utilizadas como variáveis dependentes de um planejamento experimental 

fatorial completo 2³. Para a vazão de pó, definiu-se um modelo estatístico que é função das 

condições operacionais temperatura do ar na entrada (Tge), tempo de intermitência na 

alimentação da suspensão (tint) e vazão de alimentação (Q). 

 

:'ó	9&c�. = �	� + �                                                        (28) 

 

 Aplicando o balanço de massa de sólido no sistema, encontrou-se a Equação (29) que 

descreve o acúmulo de pó no leito durante o processo de secagem. 

 

���ó�� = � =	%����`	!����`"%�ó	!�ó!�ó                     (29) 

 

Em que xpó é a umidade do pó acumulado. 

 

 

3.1.2 Balanço de massa para a determinação da umidade do ar na saída do 

secador 

 

Para a execução do balanço de massa e cálculo do teor de umidade do ar na saída do 

secador, considerou-se a taxa de secagem do processo como constante, com valores distintos 

para o período da intermitência de alimentação e de interrupção. A taxa de secagem foi 

calculada conforme a Equação (30). 
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�	 = %� (89	"	89� )
�(89�                        (30) 

 

As taxas de secagem calculadas em cada experimento foram empregadas como 

variáveis dependentes de um planejamento experimental. Para cada período da intermitência, 

gerou-se um modelo estatístico da taxa de secagem função das condições operacionais 

temperatura do ar na entrada (Tge), tempo de intermitência na alimentação da suspensão (tint) e 

vazão de alimentação (Q). 

Realizando o balanço de massa de água no sistema, encontram-se as Equações (31) a 

(33) que descrevem a umidade do ar na saída do secador sem e com acúmulo de água no 

interior do leito. 

 

����� = �
�� ������ −����� + ��        (31) 

 

����� = �
�� ������ −����� −�(1 − �_) + ��      (32) 

 

k = (~�9g=� + (1 − ~)�'9>)        (33) 

 

Em que mg é a massa do ar úmido existente na coluna e H é a função de programação 

heaviside. 

 

 

3.1.3 Balanço de energia para determinação da temperatura do ar na saída do 

secador 

 

O balanço de energia, desenvolvido através dos conceitos da Primeira Lei da 

Termodinâmica, pode ser escrito, desconsiderando e considerando o acúmulo de sólido no 

interior do secador, conforme as Equações (34) e (35), respectivamente. 

 

�$���� = %� &'� $� (%� &'� $� "%��&'��$��"	%��&'��$��"#)*+",�
��&'��(��-&'�-(�.&'.              (34) 
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�$���� = %� &'� $� (%� &'� $� "%��&'��$��"&'��$��%'ó"#)*+",�
��&'��(��-&'�-(�.&'.(_&'��                                  (35)  

    

 O calor perdido para o ambiente através das paredes do secador é calculado pela 

Equação (36) ou pela Equação (12) do modelo de Freire et al. (2009). 

 

?� = ℎA<�B'9>��� − B9�0�             (36) 

 

 
 

3.1.4 Equações complementares 

 

Para orientar a determinação de uma faixa de coeficiente convectivo mais 

representativa para a sua estimação pelo modelo, foi utilizada uma correlação para cilindros 

verticais proposta por McAdams (1954 citado por Kreith et al., 2011), em que o Nusselt e as 

suas equações complementares são calculadas pelas Equações (37) a (40). 

 

3/1
Pr)

L
Gr(13,0Nu =           (37) 

 

2

g

2
g

3

L

TgL
Gr

µ

∆βρ
=           (38) 

 

T

1

∆
β =            (39) 

 

g_T

parede

k

Lh
Nu =            (40) 

 

 Os valores do número de Prandth (Pr), µ (viscosidade cinemática) e kt (condutividade 

térmica) foram obtidos em tabelas de propriedades do ar nas temperaturas específicas.  
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3.2 Modelos matemáticos  

 

Os balanços de massa e de energia para a secagem foram desenvolvidos segundo as 

considerações adotadas, obtendo-se um sistema de equações diferencial. O algoritmo, 

desenvolvido em linguagem Fortran por Moraes Filho (2012) e baseado no modelo CST 

(Freire et al., 2009), foi adaptado para a condição de alimentação intermitente e de acúmulo 

de massa no leito, considerações estas aplicadas neste estudo. Este programa calcula a 

integração do sistema de equações diferenciais resultantes dos balanços, que representa o 

comportamento dos fenômenos de transferência considerados no processo de secagem, 

utilizando a rotina DASSL (Differential Algebraic System Solver), código desenvolvido por 

Petzold (1989 citado por Vieira & Biscaia Jr., 2000). Nesta técnica, a solução das equações 

algébricas-diferenciais é iniciada por um passo de integração, em que é calculado também o 

erro acumulado do processo (Bunus, 2006).  

Para a representação da alimentação durante o ciclo de intermitência, utilizou-se uma 

sequência de pulsos retangulares descritos com o auxílio da função de programação 

heaviside (H). Esta foi escrita a partir da função condicional if, que atribui valor positivo igual 

a 1 quando o modelo está calculando no período de alimentação e valor zero quando acontece 

interrupção da alimentação. Esta função aparece multiplicando a vazão de alimentação e de 

produção de pó nos modelos. 

Nos balanços para determinação da umidade e da temperatura do ar na saída, o 

programa foi executado, separadamente, considerando e desprezando o acúmulo de pó ou de 

água no leito de partículas. 

O procedimento para estimação do parâmetro desconhecido do modelo, coeficiente 

convectivo de transferência de calor entre as paredes do secador e o ar ambiente (h), 

fundamentou-se na minimização da função objetivo da técnica de mínimos quadrados 

utilizando o método heurístico de otimização PSO (Particle Swarm Optimization), algoritmo 

desenvolvido por Kennedy & Eberhart (1995) e também conhecido como método de enxame 

de partículas (Prata et al., 2009). A função objetivo aplicada está apresentada na 

Equação (41). 

 

( )2

predexpobj TTF ∑ −=           (41) 
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Na execução do programa de estimação, foram utilizadas 20 interações e 20 partículas 

por iteração. Esta condição foi suficiente para a determinação do parâmetro h, considerando 

que o valor previsto tendia a constância logo nas primeiras iterações. 

 Na Figura 3.1, é apresentado um fluxograma que descreve a resolução do modelo. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da resolução do modelo de equações diferenciais. 

 

 

3.3 Experimentos de secagem  

 

Os materiais, equipamentos e as condições operacionais dos experimentos 

desenvolvidos por Souza (2009) que serviram de base para a modelagem do processo 

intermitente de secagem de polpas de frutas são apresentados a seguir. 

As formulações utilizadas por Souza (2009) eram formadas por misturas de polpas de 

manga (28%), seriguela (28%) e umbu (28%).  Como fontes de lipídios foram utilizadas 

gorduras de palma em pó ou oleína de palma (2%), sendo acrescentado amido de milho (2%) 
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e pectina cítrica comercial (1,67%). A concentração final de sólidos destas misturas era 

aproximadamente 19,5%.  

Partículas de polietileno de alta densidade (PEAD) foram utilizadas como material 

inerte, cujo diâmetro, densidade e esfericidade correspondiam a 3,87 x 10-3 m, 962 kg/m³ e 

0,86, respectivamente. A porosidade, em leito estático, destas partículas foi 0,29 e a densidade 

aparente de 680 kg/m³. 

Os ensaios de secagem foram conduzidos no secador de leito de jorro munido de 

equipamentos periféricos. O módulo de secagem consta de uma coluna cilíndrica com visor 

de acrílico - de 18 cm de diâmetro e 72 cm de altura - base cônica, com ângulo incluso de 60°, 

altura de 13 cm e diâmetro de entrada de 3 cm, e um ciclone do tipo Lapple que promove a 

separação e coleta do pó. O ar é fornecido através de um soprador centrífugo de 7cv, sendo 

aquecido por um trocador de calor com resistência elétrica de 2000 W de potência. As 

medidas de temperatura do ar na entrada e saída da coluna foram realizadas por termopares 

digitais, as tomadas de pressão através de manômetros de tubo em “U”, a vazão do ar medida 

com anemômetro digital e a umidade relativa do ar na saída do ciclone determinada através de 

um termohigrômetro digital. A alimentação da suspensão foi realizada através de uma bomba 

peristáltica conectada a um bico injetor de duplo fluido na forma intermitente, em que o ar de 

atomização é fornecido por um compressor de baixa potência. 

Os ensaios de secagem foram realizados conforme um planejamento 2³ com 

2 repetições no ponto central. As variáveis independentes consideradas foram: temperatura do 

ar na entrada (Tge), tempo de intermitência na alimentação da suspensão (tint) e vazão de 

alimentação (Q). Durante a execução dos experimentos, foram acompanhadas e registradas as 

seguintes medidas: temperatura do ar na saída; queda de pressão; umidade do ar na saída; 

altura da fonte e do jorro; massa de pó produzida ao final de cada introdução e interrupção de 

alimentação.  

A matriz dos experimentos definida com base no planejamento fatorial completo é 

apresentada na Tabela 3.1. As variáveis codificadas utilizadas nos modelos estatísticos estão 

nas Equações (42) a (44).  

 

(42) 

 

(43) 
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(44) 

 

 

Tabela 3.1 – Matriz experimental para os ensaios de secagem. 

  Tge(ºC) Q (mL/min) tint(min) 

E 01 60 (-1) 5 (-1) 10 (-1) 

E 02 80 (+1) 5 (-1) 10 (-1) 

E 03 60 (-1) 10 (+1) 10 (-1) 

E 04 80 (+1) 10 (+1) 10 (-1) 

E 05 60 (-1) 5 (-1) 20 (+1) 

E 06 80 (+1) 5 (-1) 20 (+1) 

E 07 60 (-1) 10 (+1) 20 (+1) 

E 08 80 (+1) 10 (+1) 20 (+1) 

E 09 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 

E 10 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 

 

 A vazão mássica do ar, nos ensaios de secagem, era constante e igual a 54,24 g/s, 

correspondendo à vazão de ar 20% superior à determinada em condição de jorro mínimo com 

adição da mistura de polpas de frutas. A carga de inerte e a pressão de atomização da pasta 

eram fixadas em 2,5 kg e 0,2 Bar, respectivamente. O tempo de alimentação da suspensão foi 

fixado em 5 minutos em todos os ensaios. 

 Em sua tese, Souza (2009) realizou também o estudo fluidodinâmico, com e sem 

adição de suspensão, de forma que, com base nestes resultados da dinâmica do jorro, todos os 

ensaios de secagem se enquadrassem em condições estáveis sem riscos de colapso. 

 Outros ensaios de secagem que foram realizados, variando as condições operacionais 

de temperatura do ar, vazão da pasta e tempo de intermitência, considerando os limites 

observados no planejamento experimental, também foram utilizados para a validação do 

modelo proposto. 

 

 

3.4 Determinação experimental da temperatura da parede 

 

Para avaliação da temperatura da parede, foi realizada uma serie de experimentos com 

alimentação de água, seguindo o delineamento de um planejamento 2³ com 3 repetições no 

5

15t
t int*

int
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ponto central. As variáveis independentes consideradas foram: temperatura do ar na entrada 

(Tge), velocidade do ar na entrada (vge) e vazão de alimentação da água (Q). Durante a 

execução dos experimentos, foram acompanhadas e registradas as seguintes medidas: 

temperatura do ar na saída; temperatura da parede do secador. A matriz dos experimentos 

definida com base no planejamento fatorial completo é apresentada na Tabela 3.2.  

 Acompanharam-se as temperaturas da parede da região cilíndrica em 3 pontos: base 

(0 cm), 20 cm e 40 cm da base. As medidas foram registradas a cada 5 minutos durante 

30 minutos no período de aquecimento, alimentação e interrupção da água utilizando 

termopares de contato. A média destas três medidas foi considerada como a temperatura da 

parede. 

 As temperaturas finais estabilizadas, para os dois períodos da intermitência, foram 

utilizadas como variáveis dependentes do planejamento experimental para a obtenção de 

equações estatísticas. Considerou-se, como dado de entrada no modelo, a média entre a 

temperatura da parede durante o período de injeção da água e de interrupção da alimentação. 

Os modelos ajustados aos dados experimentais da temperatura da parede foram empregados 

nas condições dos ensaios de secagem da Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Matriz experimental para os ensaios de evaporação de água. 

  Tge (ºC) Q (mL/min) vge/ vjm 

Exp 01 75 (-1) 7 (-1) 1,1 (-1) 

Exp 02 115 (+1) 7 (-1) 1,1 (-1) 

Exp 03 75 (-1) 23 (+1) 1,1 (-1) 

Exp 04 115 (+1) 23 (+1) 1,1 (-1) 

Exp 05 75 (-1) 7 (-1) 1,3 (+1) 

Exp 06 115 (+1) 7 (-1) 1,3 (+1) 

Exp 07 75 (-1) 23 (+1) 1,3 (+1) 

Exp 08 115 (+1) 23 (+1) 1,3 (+1) 

Exp 09 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 

Exp 10 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 

Exp 11 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 

 

As variáveis codificadas utilizadas nos modelos estatísticos estão nas Equações (45) 

a (47).  
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(45) 

 

 

(46) 

 

 

(47) 
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4. Resultados e discussões 

 

 

4.1 Balanços de massa e de energia 

 

A realização dos balanços de massa e de energia foi orientada por duas estratégias de 

estimações principais: determinar o parâmetro de ajuste do coeficiente médio de troca térmica 

entre as paredes do secador e o ar ambiente do modelo matemático para predição da 

temperatura do ar na saída do secador; obter as correlações, através de planejamentos 

estatísticos, que representem as taxas de secagem e de produção de pó em função das 

variáveis independentes de operação do secador. Estas estimações foram importantes para a 

validação dos modelos, testadas em ensaios que variavam as condições experimentais de 

entrada.  

 Este capítulo está divido em três partes: experimentos, modelagem e validação e 

simulação. 

 

 

4.1.1 Resultados experimentais 

  

Na discussão relativa aos dados experimentais, apresentam-se os resultados referentes 

à produção de pó, umidade e temperatura do ar na saída do secador. 

 

 

4.1.1.1 Taxas de Produção de Pó. 

 

A partir do ajuste linear aos dados da massa de pó produzida em função do tempo, 

determinou-se a vazão de pó na saída pela inclinação das retas ajustadas conforme a 

Equação (28). O parâmetro a do modelo linear e os coeficientes de correlação são exibidos na 

Tabela 4.1. Os valores de R² verificados indicam um ajuste satisfatório entre os valores 

observados e os preditos pela correlação, confirmando a produção uniforme de pó nos 

experimentos. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros estimados e critérios de qualidade do ajuste do modelo linear aos 

dados de produção acumulativa de pó. 

  Tge (ºC) Q (mL/min) tint (min) a (g/min) R² 

E 01 60 (-1) 5 (-1) 10 (-1) 0,1756 0,9910 

E 02 80 (+1) 5 (-1) 10 (-1) 0,2952 0,9935 

E 03 60 (-1) 10 (+1) 10 (-1) 0,3228 0,9918 

E 04 80 (+1) 10 (+1) 10 (-1) 0,2996 0,9677 

E 05 60 (-1) 5 (-1) 20 (+1) 0,1132 0,9543 

E 06 80 (+1) 5 (-1) 20 (+1) 0,1142 0,9974 

E 07 60 (-1) 10 (+1) 20 (+1) 0,1891 0,9968 

E 08 80 (+1) 10 (+1) 20 (+1) 0,2190 0,9784 

E 09 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 0,2126 0,9912 

E 10 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 0,2095 0,9632 

 

As derivadas das equações ajustadas determinam a vazão de produção de pó constante, 

que assumem os valores verificados para o parâmetro a do modelo linear. Como a taxa de 

produção de pó é bastante influenciada pelas condições operacionais da secagem, esta 

variável de resposta do processo foi equacionada, a partir de um planejamento fatorial 2³ com 

2 repetições no ponto central, como função das variáveis de operação do secador – Tge, tint e 

Q. Neste planejamento, a variável dependente foi a vazão de pó e as variáveis independentes, 

Tge, tint e Q. 

No modelo estatístico ajustado aos dados experimentais da vazão de sólido na saída do 

secador (Equação (48)), consideraram-se todos os fatores utilizados no planejamento com o 

objetivo de obter a melhor estimativa da variável resposta, mesmo quando estes não 

apresentavam efeitos estatisticamente significativos. O modelo obtido, utilizando as variáveis 

independentes codificadas, está listado a seguir (Equação (48)). 

 

W�ó = 0,215 + 0,0159T��
∗	 + 0,0415Q∗ − 0,0572t�u�

∗ − 0,0142T��
∗ Q∗ − 0,0082T��

∗ t�u�
∗ +

0,0036Q∗t�u�
∗ + 0, 0214T��

∗ Q∗t�u�
∗            (48) 

A significância estatística deste modelo foi avaliada pela a análise de variância. Neste 

teste, através do programa Statistica®, realiza-se a comparação da variância dos dados 
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experimentais a variância resultante do ajuste ao modelo linear, utilizando a distribuição F. Os 

resultados são apresentados na Tabela 4.2. 

Conforme apresentado na Tabela 4.2, o coeficiente de ajuste superior a 0,95 indica um 

ajuste satisfatório entre o valor observado e o predito pela correlação. O teste F da regressão 

apresentou uma razão maior que 1 para os F calculados pelos F tabelados, demonstrando que 

a regressão é significativa. 

 

Tabela 4.2 – Análise de variância do modelo. 

  R² Ajuste 
Teste F – Regressão 

(Fcal/Ftab) 

Teste F - Falta de 

Ajuste (Fcal/Ftab) 

W pó 0,9991 0,9957 15,60 0,052 

 

Analisando o teste F da falta de ajuste para os dados de vazão mássica de produção de 

pó apresentados na Tabela 4.2, percebe-se que o modelo possui caráter preditivo, uma vez que 

o F calculado pelo F tabelado apresentou razão menor que 1.  

Portanto, para o intervalo de confiança de 95 %, a equação da vazão de sólido na saída 

do secador (Equação (48)) é significativa e representa bem os dados experimentais, 

considerando qualquer variável independente. 

A vazão mássica de produção de pó é influenciada por todos os fatores, exceto pela 

interação entre a vazão da pasta e o tempo de intermitência. O tempo de intermitência, a 

vazão de suspensão e a temperatura do ar de secagem influenciam, nesta ordem e com 

decréscimo na intensidade da influência, na remoção de pó com efeitos negativo, positivo e 

positivo, respectivamente.  

Avaliando os intervalos considerados nos experimentos, vazões de pasta e 

temperaturas do ar mais elevadas disponibilizam maior quantidade de material e aumentam a 

capacidade de evaporação durante o processo, favorecendo o incremento na vazão de pó. O 

tempo de processamento mais longo reduz a vazão de material recuperado, entretanto para o 

processamento com vazões de pasta e temperaturas mais elevadas, eram necessários tempos 

maiores de parada para a manutenção estável do jorro com alta produtividade de pó.  

Em relação ao efeito negativo da intermitência, ressalta-se que os respectivos ensaios 

com diferentes tempos de intermitência apresentam metade do tempo de processamento, 

quando se compara o nível de intermitência mais baixo com o mais alto, que possuem razões 

entre o tempo de parada e de alimentação iguais a 1 e 3, respectivamente. Esta diferença entre 
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os tempos totais de processo entre os experimentos com diferentes tempos de intermitência 

pode justificar o efeito negativo deste fator na vazão de pó na saída. 

Nos experimentos, verificou-se que a produção de pó era maior durante o período em 

que a alimentação da suspensão era interrompida. Nos ensaios com tempo de intermitência 

maior, a média da razão de produção de massa entre o período parado e alimentando foi igual 

a 4,6. 

Percebe-se também que as interações entre os fatores apresentam elevada influência na 

produção de pó, com destaque para o agrupamento temperatura e tempo de intermitência que 

afetam a vazão negativamente. Quando estes dois fatores são elevados, pode ocorrer um 

superaquecimento do sistema e a temperatura vítrea do material pode ser atingida. Esta 

condição de processamento prejudica a estrutura física do produto e a produção de pó. 

O gráfico de Pareto para a vazão mássica de pó na saída aparece na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Gráfico de Pareto da vazão mássica de pó na saída do secador. 

 

 

4.1.1.2 Taxas de Secagem  

 

Os dados experimentais da umidade do ar na saída do secador foram inicialmente 

utilizados para a determinação das taxas de secagem em cada ensaio, calculadas conforme a 

Equação (30). Devido à alimentação intermitente, calculou-se uma taxa de secagem, por 

ensaio, para o período com injeção de suspensão e outra para o intervalo da parada da 

alimentação. Estas taxas foram consideradas constantes, durante cada experimento, em cada 

etapa da intermitência.  
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Os valores obtidos de taxa de secagem nos ensaios são apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Matriz experimental para a taxa de secagem. 

 Tge(ºC) Q (mL/min) tint(min) k alim. (g/s) k par. (g/s) 

E 01 60 (-1) 5 (-1) 10 (-1) 0,0879 0,0029 

E 02 80 (+1) 5 (-1) 10 (-1) 0,0822 0,0001 

E 03 60 (-1) 10 (+1) 10 (-1) 0,1700 0,0013 

E 04 80 (+1) 10 (+1) 10 (-1) 0,1631 0,0098 

E 05 60 (-1) 5 (-1) 20 (+1) 0,0803 0,0128 

E 06 80 (+1) 5 (-1) 20 (+1) 0,0825 0,0085 

E 07 60 (-1) 10 (+1) 20 (+1) 0,1636 0,0116 

E 08 80 (+1) 10 (+1) 20 (+1) 0,1619 0,0213 

E 09 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 0,1215 0,0093 

E 10 70 (0) 7,5 (0) 15 (0) 0,1202 0,0103 

 

Os resultados das taxas de secagem foram utilizados como variáveis dependentes de 

um planejamento experimental 2³ com duas repetições no ponto central. Conforme se observa 

na Tabela 4.3, a taxa de secagem durante a alimentação é maior quanto mais elevada for a 

vazão de pasta. Em virtude das altas taxas de transferência de calor e massa do secador, a 

maior parte da água já evapora durante a etapa de injeção de suspensão, portanto, as taxas de 

secagem no período de parada caem consideravelmente. 

Os efeitos individuais e combinados das variáveis independentes sobre as variáveis 

respostas são apresentados nos Diagramas de Pareto, ilustrados na Figura 4.2. 

A vazão da pasta apresenta efeito significativo positivo e de elevada intensidade sobre 

a taxa de secagem no período de alimentação, enquanto os outros fatores e as interações não 

são estatisticamente significativos. 

A taxa de secagem para o período de interrupção da alimentação é influenciada 

positivamente, principalmente, pelo tempo de intermitência, revelando, como era de se 

esperar, que quanto maior o tempo de processamento, maior a capacidade de evaporar a água 

remanescente. Este fator não influenciou a taxa durante a alimentação, pois o tempo de 

introdução da pasta no sistema é igual para todos os ensaios. Este resultado reforça a 

consideração que a taxa de secagem é constante em cada período da intermitência. 

A interação temperatura do ar na entrada e vazão da suspensão e a vazão da pasta 

também são significativas, e interferem positivamente e em menor intensidade, na taxa de 
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secagem do período da parada. Quanto mais suspensão é adicionada durante a etapa de 

alimentação, através de maiores vazões de pasta, mais água é disponibilizada para o período 

de parada, o que eleva as taxas de secagem neste período, em comparação com ensaios que 

apresentam menores vazões de alimentação de polpa. 

 

Figura 4.2 - Diagramas de Pareto para a variável taxa de secagem. (a) Durante o período de 

alimentação da polpa. (b) Durante o período de parada. 

 

Os modelos estatísticos, ajustados aos dados experimentais das taxas de secagem dos 

dois períodos da intermitência, consideraram todos os fatores e as interações entre os mesmos 

– Tge, tint e Q – utilizados no planejamento com o objetivo de se obter a melhor estimativa da 

variável resposta, mesmo quando estes fatores não exercem efeitos estatisticamente 

significativos. Os modelos obtidos estão listados a seguir. 

 

k�t�� = 0,1233 − 0,0015T��
∗	 + 0,0407Q∗ − 0,0019t�u�

∗ − 0,0006T��
∗ Q∗ +

0,0016T��
∗ t�u�

∗ − 0,00004Q∗t�u�
∗ − 0,0003T��

∗ Q∗t�u�
∗        (49) 

k��  = 0,0088 + 0,0014T��
∗	 + 0,0025Q∗ + 0,0050t�u�

∗ + 0,0031T��
∗ Q∗ −

0,00005T��
∗ t�u�

∗ + 0,0004QW∗t�u�
∗ + 0,0003T��

∗ Q∗t�u�
∗        (50) 

 

Na equação diferencial que representa o balanço de massa de umidade do ar na saída 

do secador, os valores de kalim e kpar, utilizados em cada ensaio foram obtidos pelas 

(a) (b) 

k 
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Equações (49) e (50), não sendo utilizados valores experimentais ou estimados pelo método 

heurístico PSO da taxa de secagem.  

A utilização da taxa de secagem constante em cada período da intermitência se deve a 

não adequação da equação exponencial (Equação (5)) empregada por Freire et al. (2009) no 

modelo CST. Na determinação dos parâmetros da equação exponencial para as etapas de 

parada e alimentação, o método de estimação não conseguiu a convergência nos resultados. 

A significância estatística destes modelos foi avaliada pela análise de variância entre 

os dados experimentais e os valores resultantes dos ajustes, utilizando a distribuição F. Os 

resultados são apresentados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Análise de variância dos modelos. 

 R² Ajuste 
Teste F – Regressão 

(Fcal/Ftab) 

Teste F - Falta de 

Ajuste (Fcal/Ftab) 

kalim 0,9988 0,9957 12,5 0,11 

kpar 0,9916 0,9623 1,67 0,03 

 

Segundo a Tabela 4.4, os coeficientes de ajuste superiores a 0,95 demonstram um 

ajuste satisfatório entre os valores observados e os preditos pela correlação. Os testes F da 

regressão das taxas de secagem apresentaram uma razão maior que 1 para os F calculados 

pelos F tabelados, indicando que a regressão é significativa. Os testes F da falta de ajuste 

indicam que os modelos possuem caráter predito, uma vez que os F calculados pelos F 

tabelados apresentam razões menores que 1.  

Portanto, para o intervalo de confiança de 95%, as equações das taxas de secagem 

(Equações (49) e (50)) são significativas e representam bem os dados experimentais, para 

quaisquer variáveis independentes consideradas. 

 

 

4.1.1.3 Temperatura da Parede do Secador 

 

Para a análise do balanço de energia, foi averiguado o comportamento da temperatura 

do ar na saída do secador, sendo necessários várias condições operacionais e dados 

experimentais. Como a temperatura da parede não foi acompanhada nos ensaios de secagem, 

realizaram-se experimentos de evaporação de água para a verificação desta. Neste conjunto de 

experimentos, variou-se a vazão de água, a velocidade e a temperatura do ar de secagem. A 
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temperatura da parede foi medida em três posições, que após estabilizarem, eram convertidas 

em uma temperatura média. Este procedimento foi realizado para o período com e sem 

alimentação da água. 

As médias das temperaturas estabilizadas da parede nestes testes de evaporação, para 

os dois períodos da intermitência, aparecem na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Matriz experimental para os ensaios de evaporação de água. 

  Tge(ºC) Q (mL/min) vge/ vjm 
T parede inicial 

(ºC) 

T parede alim. 

(ºC) 

Tparede par. 

(ºC) 

Exp 01 75 (-1) 7 (-1) 1,1 (-1) 54,74 + 4,7 49,84 + 3,0 51,09 + 4,3 

Exp 02 115 (+1) 7 (-1) 1,1 (-1) 72,92 + 8,1 69,09 + 6,8 71,60 + 7,7 

Exp 03 75 (-1) 23 (+1) 1,1 (-1) 55,42 + 5,3 39,26 + 2,1 47,39 + 4,9 

Exp 04 115 (+1) 23 (+1) 1,1 (-1) 73,15 + 8,7 54,95 + 3,6 67,67 + 8,4 

Exp 05 75 (-1) 7 (-1) 1,3 (+1) 56,23 + 3,1 44,61 + 5,7 53,58+ 3,3 

Exp 06 115 (+1) 7 (-1) 1,3 (+1) 76,06 + 6,9 63,78 + 6,5 74,12 + 6,8 

Exp 07 75 (-1) 23 (+1) 1,3 (+1) 54,60 + 3,1 38,93 + 0,9 48,57 + 2,6 

Exp 08 115 (+1) 23 (+1) 1,3 (+1) 74,18 + 4,5 54,77 + 2,5 68,66 + 5,2 

Exp 09 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 66,76 + 5,5 49,48 + 2,7 62,42 + 5,1 

Exp 10 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 64,87 + 5,7 51,08 + 2,6 61,70 + 5,6 

Exp 11 95 (0) 15 (0) 1,2 (0) 63,83 + 5,2  51,48 + 2,5 60,39 + 7,2 

 

A temperatura da parede em cada período da intermitência foi representada por 

equações estatísticas, geradas a partir do planejamento fatorial 2³ com 3 repetições no ponto 

central apresentado na Tabela 4.5, como funções das variáveis de operação do secador – Tge, 

vge/vjm e Q.  

Os efeitos individuais e combinados das variáveis independentes sobre as temperaturas 

da parede são apresentados nos Diagramas de Pareto, ilustrados na Figura 4.3.  

Em ambos os casos, período de alimentação e de parada, a temperatura da parede tem 

como efeito significativo de maior intensidade a temperatura do ar de secagem, que influencia 

de maneira positiva. A vazão da pasta também é significativa, mas afeta a variável em questão 

de forma negativa. Durante a alimentação, quando vazões maiores são empregadas, mais 

energia é gasta na evaporação da água e, portanto, a elevação da temperatura da parede é 

menos expressiva. Nestas mesmas condições, quando a alimentação é interrompida, a 

temperatura das paredes do secador se eleva, todavia atinge os níveis próximos aos 
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registrados no início do processo em intervalos de tempo mais longos devido ainda ao efeito 

da vazão da suspensão na etapa precedente.  

 

 

Figura 4.3 - Diagramas de Pareto para a variável temperatura da parede. (a) Durante o período 

de alimentação da polpa. (b) Durante o período de parada. 

 

Este comportamento de redução e elevação da temperatura média da parede durante as 

etapas de alimentação e suspensão da alimentação da pasta, respectivamente, pode ser 

observado nas Figuras 4.4 e 4.5, para as temperaturas do ar de secagem de 115 e 75ºC. Nestes 

experimentos, a interrupção da alimentação da alimentação aconteceu aos 40 min de processo. 

 

 

Figura 4.4 – Comportamento experimental da temperatura da parede do secador em função do 

tempo. Tge = 115ºC, vge/vjm = 1,3. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.5 – Comportamento experimental da temperatura da parede do secador em função do 

tempo. Tge = 75ºC, vge/vjm = 1,3. 

 

Novamente, visando obter a melhor estimativa da variável dependente temperatura da 

parede, todos os fatores e suas interações foram consideradas nos modelos estatísticos, mesmo 

quando não são estatisticamente significativos. Os modelos determinados para a temperatura 

da parede aparecem nas Equações (51) e (52). 

 

B�� �¡�	�t�� = 51,57 + 8,74T��
∗	 − 1,38

d� 

d.l
∗

∗

− 4,92Q∗ + 0,0088T��
∗ d� 

d.l
∗

∗

− 0,86T��
∗ Q∗ +

1,25
d� 

d.l
∗

∗

Q∗ + 0,03T��
∗	 d� 

d.l
∗

∗

Q∗           (51) 

 

B�� �¡�	��  = 60,65 + 10,18T��
∗	 + 0,89

d� 

d.l
∗

∗

− 2,26Q∗ − 0,02T��
∗ d� 

d.l
∗

∗

− 0,085T��
∗ Q∗ −

0,35
d� 

d.l
∗

∗

Q∗ + 0,029T��
∗	 d� 

d.l
∗

∗

Q∗              (52) 

 

 

Para analisar a capacidade de predição destes modelos da temperatura da parede, 

verificou-se a hipótese do ajuste linear do s efeitos mais significantes sobre as variáveis de 

resposta, através da análise de variância. Os resultados da distribuição F são apresentados na 

Tabela 4.6. 

 

 

 

Tparede 
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Tabela 4.6 – Análise de variância dos modelos estatísticos da temperatura da parede. 

  R² Ajuste 
Teste F – Regressão 

(Fcal/Ftab) 

Teste F - Falta de 

Ajuste (Fcal/Ftab) 

T parede alim 0,9935 0,9783 7,4 0,16 

T parede par 0,9942 0,9807 8,3 0,15 

 

Analisando a Tabela 4.6, os coeficientes de ajuste foram superiores a 0,9, o que 

significa que há um ajuste satisfatório entre os valores observados e os preditos pela 

correlação. Os testes F da regressão das taxas de secagem apresentaram uma razão maior que 

1 para os F calculados pelos F tabelados, estabelecendo que a regressão é significativa. 

Os testes F da falta de ajuste indicam que os modelos possuem caráter preditivo, uma 

vez que os F calculados pelos F tabelados apresentam razões menores que 1.  

Portanto, para o intervalo de confiança de 95%, as equações da temperatura 

(Equações (51) e (52)) da parede são significativas e representam bem os dados 

experimentais, considerando qualquer uma das variáveis independentes. 

Para a variável do modelo temperatura da parede, a mesma foi considerada constante 

em cada experimento correspondendo à média entre a temperatura durante a alimentação e a 

parada, calculadas pelas Equações (51) e (52), respectivamente, dependendo das condições de 

temperatura e vazão do ar de secagem e da vazão da pasta.  

O modelo também foi executado considerando a temperatura da parede igual à 

temperatura do ar na saída do secador, conforme a Equação (12) do modelo CST 

desenvolvido por Freire et al. (2009). 

 

 

4.1.2 Modelagem e Validação 

 

A modelagem e validação trataram da execução dos modelos e comparação entre os 

resultados gerados pelo programa e os dados experimentais para a produção de pó, umidade e 

temperatura do ar na saída do secador. 
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4.1.2.1 Balanço de Massa do Pó 

 

Para a realização do balanço de massa da produção de pó, considerou-se que a 

umidade do sólido acumulado no leito é igual ao do coletado no ciclone, sendo constante 

durante todo do processo de secagem.  

Como correlação para determinação da umidade do pó na saída do secador, foi 

adotado o modelo estatístico determinado por Souza (2009), considerado significativo e 

preditivo pela ANOVA, representado na Equação (53), utilizando as variáveis independentes 

codificadas conforme as Equações (42) a (44).  

 

x�ó = 5,704 − 0,56T��
∗	 − 0,295T��

∗ Q∗ + 0,292T��
∗ t�u�

∗ − 0,67Q∗t�u�
∗                            (53) 

 

Lima et al. (1998) estudou a secagem de pasta de jerimum de leite em leito de jorro. 

Os experimentos foram realizados a temperatura de 70ºC, variando a carga de inerte (2000 e 

2500 g) e a volume de pasta por batelada (150 e 200 mL). Nos 4 ensaios executados 

considerando as condições anteriores, as umidades médias dos pós na saída do secador foram 

2,66 + 0,63; 7,86 + 1,01; 4,02 + 1,07; 4,86 + 0,59, considerando 3, 2, 7 e 6 coletas 

respectivamente.  

Nascimento et al. (2011), na secagem de pasta de ovo homogeneizada em leito de 

jorro, analisou a umidade do pó na saída do secador e do filme de recobrimento da partícula 

inerte em 5 e 2 coletas ao longo da secagem, respectivamente. Pelos resultados apresentados, 

percebe-se que a umidade do pó tende a permanecer constante, em um mesmo experimento, 

com variações inferiores a 0,5% em todas as secagens. Umidades semelhantes ao do pó foram 

verificadas no filme aderido à partícula, no respectivo ensaio, com desvios do valor da 

umidade inferiores a 0,6%. 

 Considerando-se os resultados de Souza (2009), a partir das correlações da vazão e da 

umidade do pó na saída do secador e a vazão média de alimentação observada em cada 

experimento, realiza-se o balanço de massa para determinação do acúmulo de pó conforme a 

Equação (29).   

Nas Figuras 4.6 a 4.15 são apresentados os dados de produção de pó e do acúmulo de pó 

no interior do leito e nas paredes do equipamento em função do tempo para os testes realizados 

com alimentação intermitente da pasta. São incluídos os resultados experimentais e previstos pelo 

modelo diferencial, para o acúmulo de pó, e pelo modelo estatístico da vazão de pó na saída do 

secador, para a massa de pó produzida.    
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Figura 4.6 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 1: Tge = 60ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.7 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 2: Tge = 80ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.8 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 3: Tge = 60ºC, 

Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.9 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 4: Tge = 80ºC, 

Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.10 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó.  Experimento 5: Tge = 60ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.11 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 6: Tge = 80ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 
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Figura 4.12 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 7: Tge = 60ºC, 

Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.13 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 8: Tge = 80ºC, 

Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 
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Figura 4.14 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 9: Tge = 70ºC, 

Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

 

 

 

Figura 4.15 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Experimento 10: Tge = 70ºC, 

Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

 

De acordo com os resultados apresentados, percebe-se, nos experimentos realizados 

com baixa vazão da suspensão (Figuras 4.6 e 4.7), a forte influência da temperatura do ar de 

secagem quando o tempo de intermitência é menor. Entretanto, quando o tempo de 

intermitência é maior (Figura 4.10 e 4.11), esta influência da temperatura do ar não é mais 
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verificada e isto se deve a elevação do tempo de processo, que é capaz de suprir a necessidade 

do sistema para operar em condições mais eficientes de produção de pó.  

Para os experimentos com maiores vazões (Figuras 4.8, 4.9, 4.12 e 4.13), verifica-se a 

necessidade de operar em condições de maiores temperatura do ar de secagem e tempo de 

intermitência para atingir eficiências mais elevadas de produção de pó. Temperatura ou tempo 

de intermitência em patamares mais baixos promovem aumento no acúmulo de material no 

secador.  

Este comportamento verificado nos experimentos, segundo Grevineli et al. (2008), 

pode estar relacionado com a relação massa de pasta por massa de inerte. Menores razões 

acarretam um menor grau de saturação do leito, aumentando o rendimento da produção de pó 

e com menos instabilidades e adesões de material à parede. Spitzer Neto & Freire (2000, 

citado por Souza, 2009) acrescentam que secagem com temperatura de ar mais elevada 

permite incrementar a taxa de secagem e, portanto, alcançar condições de estabilidade mais 

rápido devido à evaporação da água retida no leito. Entretanto, quando o intervalo de tempo 

de interrupção da alimentação entre duas introduções de pasta é muito curto, o leito 

permanece muito úmido e, por isso, as condições de instabilidade e de saturação do ar 

interferem no desempenho do processo. 

As condições operacionais adotadas no ponto central geram bons resultados de 

produção e acúmulo de material.  

A massa de sólido acumulada observada experimentalmente e predita pelo modelo refere-

se ao pó aderido as partículas inertes e as paredes do equipamento. Isto pode ser confirmado pelas 

condições de estabilidade do leito de jorro verificadas em todos estes ensaios, com poucas 

variações na altura do leito e na queda de pressão. Massas acumuladas nestas proporções são 

suficientes para provocar condições de instabilidade e até colapso do leito. 

Através destas Figuras (Figuras 4.6 a 4.15), observa-se a boa concordância das estimativas 

feitas pelo modelo estruturado no balanço de massa com os dados experimentais obtidos. Os 

valores dos erros médios relativos, aos dados calculados e observados em cada experimento, 

calculados a partir da Equação (54) são exibidos na Tabela 4.7. 

  

                          (54) 
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Tabela 4.7 – Erros médios na predição do acúmulo e produção de pó e na predição das massas 

finais, acumuladas e produzidas. 

  

E acum 

(%) 

E prod 

(%) 

E final acum 

(%) 

E final prod 

(%) 

E1 4,36 9,03 3,04 4,62 

E2 9,02 1,39 3,67 0,96 

E3 5,09 5,04 0,74 2,34 

E4 5,69 14,52 1,99 5,61 

E5 9,09 23,33 1,52 7,11 

E6 3,90 5,33 2,16 1,43 

E7 2,17 2,59 0,12 0,84 

E8 7,96 14,04 5,95 8,09 

E9 12,85 8,58 0,56 3,66 

E10 5,84 17,12 2,04 7,09 

 

As estimativas apresentaram, em relação aos dados experimentais, erros satisfatórios, 

conforme a Tabela 4.7. No geral, o erro da massa final tende a ser menor que o erro médio, 

pois no decorrer da secagem podem ocorrer oscilações que se compensem, resultando, ao 

final do processo, em massas produzidas e acumuladas mais próximas do valor experimental. 

Ressalta-se também que, no modelo diferencial do acúmulo de sólido, considera-se a vazão 

média de alimentação, enquanto os valores experimentais são calculados utilizando a vazão 

real desta variável no intervalo em análise. 

Outro fator que influencia o balanço de massa é a estabilidade na vazão de entrada da 

pasta durante o período de alimentação. As Figuras 4.16 a 4.18 apresentam as vazões médias 

para os ensaios de secagem.  

Em todos os experimentos, percebe-se a importância da estabilidade na vazão de 

alimentação da suspensão durante o período em que esta é introduzida no secador. O modelo 

proposto não prevê as variações na vazão de alimentação da pasta e é executado considerando 

uma vazão média. Por esta razão, nos ensaios com menores oscilações de vazão de 

alimentação, verificam-se menores erros médios relativos na estimação da produção e 

acúmulo de pó durante a secagem. 

O modelo linear da produção de pó não é diretamente dependente da vazão de pasta, 

mas a instabilidade da vazão acarretou desvios na linearidade da produção de material. Os 

erros tenderam a valores elevados no início do processo, onde se verificaram os maiores 
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desvios e menores massas, mas nos experimentos com bom controle da vazão da pasta no 

período da alimentação, os erros de produção apresentaram valores consideravelmente mais 

baixos. No Experimento 4, apesar da estabilidade da vazão, observou-se erro médio superior a 

10%. Isto se deve à baixa produção de pó ocorrida durante os dois primeiros ciclos da 

intermitência.  

 

 

Figura 4.16 – Vazões médias registradas nos ensaios com 12 alimentações e Q = 5 ml/min 

(Souza, 2009). 

 

 

 

Figura 4.17 – Vazões médias registradas nos ensaios com 6 alimentações e Q = 10 ml/min 

(Souza, 2009). 
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Figura 4.18 – Vazões médias registradas nos ensaios com 8 alimentações e Q = 7,5 ml/min 

(Souza, 2009). 

 

A validação do modelo baseado no balanço de massa da produção de pó foi testada em 

experimentos não relacionados ao planejamento experimental em que as condições de 

operação variam dentro do intervalo estipulado. As Figuras 4.19 a 27 apresentam os dados de 

produção de pó e acúmulo de sólido no interior do leito em função do tempo para estes 

experimentos. 

Os ensaios visualizados nas Figuras 4.19 e 4.20 são réplicas do Experimento 2 e o 

mesmo comportamento no acúmulo e produção de pó foi observado. Na Figura 4.20, o desvio 

apresentado pode ser justificado pela evidência de instabilidade no leito de partículas, relatado 

por Souza (2009). Esta instabilidade foi relacionada às variações na queda de pressão e altura 

da fonte. 
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Figura 4.19 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Tge = 80ºC, Q = 5 mL/min, 

tint = 10 min. 

 

 

 Figura 4.20 – Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Tge = 80ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 

 

A Figura 4.21 representa um experimento em que o tempo de intermitência é 

composto por 10 minutos de alimentação e 10 minutos de parada. Como a vazão de pó se 

relaciona principalmente com o tempo intermitência, para a verificação deste ensaio, utilizou-

se a correlação aplicada ao Experimento 5. O tempo deste ensaio é de 240 minutos, o dobro 

dos experimentos abaixo, o que pode ter prejudicado a estimação do acúmulo e da produção 

de pó, já que a vazão do sólido na saída estava ajustada para o ensaio original em questão. 

Nestes casos, mesmo com estas mudanças em relação ao Experimento 5, percebe-se que a 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 57 
 

correlação correspondente aplicada ao modelo representa razoavelmente os dados 

experimentais. 

 

 

 Figura 4.21 - Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Tge = 60ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 20 min (10 min alimentando e 10 min parado). 

 

 Experimento realizado a temperatura de 80ºC, vazão de alimentação de 5mL/min e 20 

minutos de intermitência é apresentado na Figura 4.22. Este segue a correlação do Ensaio 6. O 

modelo representa bem os dados experimentais, principalmente no acúmulo de pó, mesmo 

sendo realizado na metade do tempo do Experimento 6. 

 

 

 Figura 4.22 - Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Tge = 80ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 20 min (10 min alimentando e 10 min parado). 
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Experimento em que a temperatura do ar foi igual a 70ºC e o tempo de intermitência 

de 15 minutos é apresentado na Figura 4.23. Neste caso, a correlação correspondente aos 

Ensaios 9 e 10 foi utilizada.  

Mesmo variando a distribuição no tempo de intermitência e a vazão em relação ao 

experimento original no ponto central (Figura 4.23), o modelo conseguiu prever o 

comportamento do acúmulo de pó satisfatoriamente. 

 

 

 Figura 4.23 - Comportamento do acúmulo e da produção de pó. Tge = 70ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 15 min (7,5 min alimentando e 7,5 min parado). 

 

4.1.2.2 Balanço de Massa para Determinação da Umidade do Ar na Saída do Secador 

 

Utilizando as correlações da taxa de secagem e as condições operacionais de cada 

experimento, realiza-se o balanço de massa para determinação da umidade do ar na saída do 

secador, sem considerar o acúmulo de água no interior do equipamento, conforme a 

Equação (31).  

 Para o modelo do balanço de massa, considerando o acúmulo de água no interior do 

equipamento, além das condições operacionais e das correlações das taxas de secagem, 

utilizam-se também as equações que preveem o acúmulo de material, neste caso, água, no 

secador. Este balanço é realizado empregando a Equação (32). 

Estes dois modelos são capazes de gerar os dados de umidade do ar sem a necessidade 

de estimação de parâmetros e, portanto, não depende de valores experimentais para a 

validação. Para a representação dos resultados obtidos através da resolução da equação 

diferencial do balanço de massa de água, as frações mássicas fornecidas pelo programa foram 
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novamente convertidas em umidade absoluta. Nas Figuras 4.24 a 4.33 são apresentados os 

valores da umidade do ar em função do tempo para os testes realizados com alimentação 

intermitente da pasta, experimentais e previstos pelos modelos, com e sem acúmulo de água 

no secador. 

 

 

Figura 4.24 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 1: 

Tge = 60ºC, Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

Figura 4.25 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 2: 

Tge = 80ºC, Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.26 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 3: 

Tge = 60ºC, Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.27 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 4: 

Tge = 80ºC, Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.28 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 5: 

Tge = 60ºC, Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.29 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 6: 

Tge = 80ºC, Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 
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Figura 4.30 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 7: 

Tge = 60ºC, Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.31 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 8: 

Tge = 80ºC, Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 63 
 

 

 Figura 4.32 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 9: 

Tge = 70ºC, Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

 

 

 

Figura 4.33 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Experimento 10: 

Tge = 70ºC, Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

  

A taxa de secagem global da secagem é controlada principalmente pela taxa de 

secagem da etapa de alimentação. Pelas Figuras 4.24 a 4.33, percebe-se claramente que 

vazões mais elevadas promovem maiores variações entre a umidade absoluta inicial e a 

umidade absoluta máxima, conforme observado pela análise anterior do planejamento 

experimental. 
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A massa de água acumulada no interior do secador, calculada pela Equação (32), está 

relacionada à umidade do material em pó acumulado, quantidade esta insuficiente para molhar 

todas as partículas do leito e provocar colapso do leito. Devido então a pouca massa de água 

acumulada no interior do secador, não houve diferença significativa entre os dados calculados 

pelas equações que considera e que não considera a acumulação de água.  

Como a equação que não considera o acúmulo de água necessita de menor quantidade 

de dados, promovendo a execução do programa em menos tempo, esta pode ser utilizada, sem 

prejuízos, na predição dos dados de umidade absoluta do ar na saída do secador.  

Através das figuras acima, observa-se a boa concordância das estimativas feitas pelo 

modelo estruturado no balanço de massa com os dados experimentais coletados. Os valores 

dos erros médios relativos aos dados experimentais, calculados conforme a Equação (55), 

aparecem na Tabela 4.8.  

  

                              (55) 

 

 

Tabela 4.8 – Erros médios da estimação da umidade do ar na saída do secador. 

  

E com 

acúmulo (%) 

E sem 

acumulo (%) 

E1 2,26 2,27 

E2 3,91 3,92 

E3 3,74 3,77 

E4 2,80 2,88 

E5 4,38 4,38 

E6 3,24 3,26 

E7 2,08 2,10 

E8 3,82 3,83 

E9 4,23 4,25 

E10 3,90 3,90 

 

Conforme observado nas Figuras 4.24 a 4.33 e na tabela acima, erros elevados em 

alguns pontos são maiores quando a vazão de alimentação é mais baixa. Quanto menor a 

variação na alimentação da pasta, maior a dificuldade do sensor de medição de umidade em 

detectar esta variação, diminuindo a precisão na medida da umidade. O erro elevado 
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observado no Ensaio 9 se deve principalmente ao atraso de tempo entre a medida 

experimental e o valor predito pelo modelo. 

Segundo Birchal (2003), há necessidade de um tempo adicional para ocorrer o 

equilíbrio termodinâmico entre o ar na saída do secador e o instrumento de medição. Isto 

exige um tempo maior que a verificação da medida, aumentando a incerteza da determinação 

experimental deste parâmetro. Quanto menor a variação da umidade, maior o erro. 

Para a validação do modelo baseado no balanço de massa da umidade do ar na saída 

do secador, este foi testado em experimentos não relacionados ao planejamento experimental 

em que as condições de operação variam dentro do intervalo estipulado. As Figuras 4.34 a 

4.36 apresentam os dados experimentais e preditos para a umidade do ar em função do tempo 

para estes experimentos. O modelo utilizado considerou o acúmulo de água no leito de 

partículas. 

 

 

Figura 4.34 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Tge = 80ºC, 

Q = 5,0 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.35 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Tge = 60ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 20 min (10 min alimentando e 10 min parado). 

 

 

 

Figura 4.36 – Comportamento da umidade do ar na saída do secador. Tge = 70ºC, 

Q = 5 mL/min, tint = 15 min (7,5 min alimentando e 7,5 min parado). 

 

Pela análise das Figuras 4.34 a 4.36, percebe-se a concordância satisfatória entre os 

dados experimentais e os preditos pelo modelo. A correlação da taxa de secagem se mostrou 

viável para a predição da umidade do ar na saída do secador em todos os casos apresentados 
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para a validação. A maior parte dos erros na predição da umidade estão na faixa de 0,001 a 

0,002 kg água/kg de ar seco. 

 

 

4.1.2.3 Balanço de Energia para Determinação da Temperatura do Ar na Saída do 

Secador 

 

Para o balanço de energia, também é necessário a determinação do coeficiente 

convectivo médio de troca térmica entre as paredes do secador e o ar ambiente (h). Para a 

estimação deste parâmetro, empregou-se a metodologia de otimização PSO com minimização 

da função objetivo de mínimos quadrados. Considera-se que o valor de h é constante em cada 

experimento.  

Na determinação do valor de partida do h, valor inicial a ser lançado no programa, foi 

utilizada a correlação, e equações complementares, para cilindros curtos, descritas pelas 

Equações (37) a (40). Os valores de h calculados variaram entre 3,91 x 10-4 e 4,23 x 10-4 

W/cm2K, pelo Nusselt encontrado pela Equação (37).  

A partir das correlações da taxa de secagem, temperatura da parede e as condições 

operacionais de cada experimento, realiza-se o balanço de energia para a determinação da 

temperatura do ar na saída do secador, sem considerar o acúmulo de material sólido no 

interior do equipamento, conforme a Equação (34).  

 Para o modelo do balanço de energia para a determinação da temperatura do ar na 

saída do secador, considerando o acúmulo material no interior do equipamento, além das 

condições operacionais e das correlações utilizadas no modelo sem acumulação, empregam-se 

também as equações que preveem o acúmulo de material no secador. Este balanço é realizado 

empregando a Equação (35). Como o modelo CST (Freire et al., 2009) considera para o 

cálculo das perdas de calor a temperatura da parede como a temperatura do ar na saída do 

secador, o modelo também foi executado com esta consideração. 

Nas Figuras 4.37 a 4.46 são apresentados os valores da temperatura do ar em função do 

tempo para os testes realizados com alimentação intermitente da pasta, experimentais e previstos 

pelos modelos, com e sem acúmulo de material no secador, baseando-se na temperatura da 

parede experimental e na temperatura do gás na saída do secador. 
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Figura 4.37 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 1: 

Tge = 60ºC, Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.38 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 2: 

Tge = 80ºC, Q = 5 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.39 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 3: 

Tge = 60ºC, Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.40 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 4: 

Tge = 80ºC, Q = 10 mL/min, tint = 10 min. 
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Figura 4.41 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 5: 

Tge = 60ºC, Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.42 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 6: 

Tge = 80ºC, Q = 5 mL/min, tint = 20 min. 
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Figura 4.43 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 7: 

Tge = 60ºC, Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 

 

 

 

Figura 4.44 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 8: 

Tge = 80ºC, Q = 10 mL/min, tint = 20 min. 
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Figura 4.45 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 9: 

Tge = 70ºC, Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

 

 

 

Figura 4.46 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Experimento 10: 

Tge = 70ºC, Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min. 

 

Os valores dos erros médios relativos, calculados conforme a Equação (56), para 

estimativas dos dados de temperatura em cada experimento aparecem na Tabela 4.9. A análise das 

figuras acima revela a importância da introdução do parâmetro do acúmulo de material no 

secador. Pela Tabela 4.9, percebem-se os baixos erros verificados em ambos os casos, mas de 

maneira geral, o modelo que considera o acúmulo representa melhor o comportamento da 
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temperatura na saída do secador. A execução do programa considerando a temperatura da parede 

experimental ou a temperatura do ar na saída, com acúmulo, para a determinação do calor perdido 

para o ambiente apresentaram os mesmo ajustes e erros, alterando apenas o valor do coeficiente 

convectivo de troca de calor. 

  

                          (56) 

 

 

Tabela 4.9 – Erros médios da temperatura do ar na saída do secador. 

 

 

Os valores do coeficiente convectivo médio de troca térmica calculados pela 

correlação e estimados pelo programa estão listados na Tabela 4.10. Os valores estimados são 

superiores aos verificados no sistema sem acúmulo.  

Analisando os dados de h estimados (Tabela 4.10), percebe-se que estes não estão na 

mesma ordem de grandeza dos valores de h calculados pela correlação. Esta diferença pode 

ser justificada pela não consideração da temperatura da parede do cone inferior, região mais 

quente do equipamento de secagem. Para tentar melhorar esta estimativa, deve-se utilizar uma 

correlação que envolva a área e temperatura da parte cônica da coluna e medidas mais 

abrangentes da temperatura da coluna cilíndrica.  

 

 

 

  

E com 

acúmulo (%) 

E sem 

acumulo (%) 

E1 1,36 1,42 

E2 1,56 1,60 

E3 3,03 2,77 

E4 2,09 1,58 

E5 1,34 1,42 

E6 1,03 1,27 

E7 2,65 2,82 

E8 1,77 1,84 

E9 1,91 2,09 

E10 1,77 1,79 
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Tabela 4.10 – Coeficiente convectivo de troca térmica calculado e estimado. 

  h correlação 
h estimado 

com acum. 

h estimado 

sem acum. 

h estimado com acum. 

e Tparede = Tgs 

E1 3,96 10-4 7,34 10-3 6,93 10-3 4,67 10-3 

E2 4,15 10-4 7,55 10-3 7,21 10-3 4,89 10-3 

E3 3,94 10-4 1,16 10-2 1,07 10-2 9,11 10-3 

E4 4,17 10-4 8,37 10-3 7,69 10-3 5,50 10-3 

E5 3,97 10-4 6,27 10-3 5,55 10-3 3,93 10-3 

E6 4,23 10-4 5,04 10-3 4,84 10-3 3,39 10-3 

E7 3,91 10-4 8,58 10-3 8,34 10-3 4,36 10-3 

E8 4,20 10-4 5,74 10-3 5,08 10-3 3,48 10-3 

E9 4,09 10-4 7,69 10-3 7,03 10-3 5,03 10-3 

E10 4,01 10-4 6,33 10-3 5,85 10-3 4,04 10-3 

 

Ainda como justificativa para esta discrepância entre os valores de h calculados e 

estimados, Birchal (2003) relata que estas correlações apenas predizem faixas de valores para 

h, uma vez que estes também dependem de dados experimentais correlacionados com o 

sistema utilizado, a forma de medição das variáveis e de sua precisão. 

Os resultados de h, com o acúmulo, considerando a temperatura da parede 

experimental ou a temperatura do ar na saída para o cálculo do calor perdido para o ambiente, 

apresentaram mesma ordem de grandeza, com pequena variação entre eles.  

Por se tratar de medidas experimentais, as simulações realizadas neste trabalho 

considerou para o cálculo das perdas de calor a temperatura da parede média obtida pelas 

correlações do planejamento experimental. 

 Os valores de h estimados, com acúmulo e considerando a temperatura da parede na 

determinação do calor perdido, variaram entre 0,00504 e 0,01158 W/cm2K. O h médio 

observado para este conjunto de experimentos é de 0,00745 W/cm2K. A utilização de uma 

correlação ou h médio é impossibilitada pela sensibilidade do modelo à variação neste 

parâmetro, o que demonstra a importância de uma estimativa criteriosa do coeficiente 

convectivo de troca térmica. 

A validação do modelo baseado no balanço de energia foi realizada testando 

experimentos não relacionados ao planejamento experimental em que as condições de 

operação variaram dentro do intervalo estipulado. Neste caso, a estimação do parâmetro h 

permanece e há necessidade de dados experimentais da temperatura do ar de exaustão. As 
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Figuras 4.47 a 4.50 apresentam os dados experimentais e preditos para a temperatura do ar em 

função do tempo para estes ensaios.  

 

 

Figura 4.47 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Tge = 80ºC, 

Q = 5,0 mL/min, tint = 10 min. 

 

 

 

Figura 4.48 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Tge = 60ºC, 

Q = 5,0 mL/min, tint = 20 min (10 min alimentando e 10 min parado). 
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Figura 4.49 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Tge = 70ºC, 

Q = 5,0 mL/min, tint = 15 min (7,5 min alimentando e 7,5 min parado). 

 

 

 

Figura 4.50 – Comportamento da temperatura do gás na saída do secador. Tge = 70ºC, 

Q = 7,5 mL/min, tint = 15 min (5 min alimentando e 10 min parado). 

 

Verifica-se que o modelo continua representando bem os dados experimentais, mesmo 

com a variação dos tempos da intermitência. A maioria das variações é de até 2ºC. Assim 

como foi observado nos ensaios que pertenciam ao planejamento experimental, a existência 

de um atraso na medida da temperatura prejudica a estimação mais representativa da 

temperatura do ar na saída do secador. 
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4.1.3 Simulações 

 

Dados os bons ajustes das correlações e do modelo aos dados experimentais, algumas 

simulações foram realizadas para estimar a produção e acúmulo de pó e a umidade e 

temperatura do ar na saída do secador.  

Na realização destas simulações, utilizaram-se os dados do Experimento 9, já que o 

ponto central apresentou boa reprodutibilidade e bons ajustes das equações diferenciais aos 

dados de todos os comportamentos estudados.  

Simulações do comportamento da secagem da mistura de polpas de frutas foram 

realizadas, modificando as condições de temperatura do ar na entrada e do tempo de 

intermitência. A elevação da vazão de alimentação da suspensão provavelmente provocaria 

problemas de instabilidade, e como o modelo e suas correlações não preveem situações de 

colapso, a sua variação nestes testes não foram consideradas. 

Primeiramente, verificou-se a influência da elevação da temperatura do ar de secagem 

na resposta da temperatura do ar na saída e da produção e acúmulo de pó. As temperaturas 

testadas foram de 85, 90 e 100ºC. As outras condições observadas no experimento E9 foram 

mantidas, alterando apenas a temperatura do ar de exaustão inicial, que foi considerada como 

10ºC menor que a da entrada. A taxa de secagem, a temperatura da parede e a vazão de pó na 

saída foram determinadas pelas Equações (49) e (50); (51) e (52); (48), respectivamente. Os 

valores calculados para estes parâmetros estão na Tabela 4.11. As simulações para estas 

condições aparecem na Figura 4.51 e 4.52. 

 

Tabela 4.11 – Valores calculados para a taxa de secagem, temperatura da parede e vazão de 

pó na saída a diferentes temperaturas. 

Tge (ºC) k alim (g/s) k par (g/s) Tparede (ºC) Wpó (g/min) 

85 0,1210 0,0108 54,53 0,2389 

90 0,1202 0,0115 57,00 0,2469 

100 0,1187 0,0129 61,96 0,2628 
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Figura 4.51 – Simulação da temperatura do ar na saída do secador com variação na 

temperatura do ar na entrada. 

 

Os processos simulados apresentaram mesmo comportamento, com queda acentuada 

da temperatura do ar no início da secagem principalmente quando a temperatura do ar na 

entrada é mais elevada. A diminuição da temperatura inicial pode estar relacionada com a 

estimação do valor do coeficiente convectivo, considerado igual a 0,00745 J/cm²Ks.  

 

 

Figura 4.52 – Simulação da produção e acúmulo de pó na saída do secador com variação na 

temperatura do ar na entrada. 

 

Conforme a Figura 4.52, apenas a variação da temperatura do ar na entrada não é 

suficiente para modificar consideravelmente a produção e acúmulo de pó. Entretanto, há a 

possibilidade de acontecer exatamente oposto com a sua elevação, redução da produção de pó 
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com incremento do acúmulo devido à proximidade da temperatura de transição vítrea das 

polpas de fruta. 

Para simular o comportamento da secagem em diferentes tempos de intermitência, 

testaram-se as condições de 6 minutos (3 minutos alimentando e 3 parado), 25 minutos (10 

minutos alimentando e 15 parado) e 30 minutos (15 minutos alimentando e 15 parado). As 

outras condições observadas no experimento E9 foram mantidas. A taxa de secagem e a vazão 

de pó na saída foram determinadas pelas Equações (49) e (50); (48), respectivamente. Os 

valores calculados para estes parâmetros estão na Tabela 4.12. As simulações para estas 

condições aparecem nas Figuras 4.53 e 4.54. 

 

Tabela 4.12 – Valores calculados para a taxa de secagem e vazão de pó na saída a diferentes 

tempos de intermitência. 

t int (min) k alim (g/s) k par (g/s) Wpó (g/min) 

6 0,1132 0,0042 0,3180 

25 0,1248 0,0226 0,1006 

30 0,1278 0,0275 0,0434 

 

 

 

Figura 4.53 – Simulação da temperatura do ar na saída com variação no tempo de 

intermitência. 

 

Pela Figura 4.53, não se observam diferenças significativas entre as curvas para os 

tempos de intermitência de 25 e 30 min Ambas possuem taxas de secagens semelhantes e o 
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tempo de cada batelada permite total recuperação da temperatura na etapa de interrupção da 

alimentação. Para a condição de 6 minutos, o curto tempo das etapas de alimentação e parada 

justifica a baixa variação da temperatura do ar na saída, quando comparada as outras 

simulações.  

 

 

Figura 4.54 – Simulação da produção e acúmulo de pó na saída com variação no tempo de 

intermitência. 

 

A Figura 4.54 evidencia a consequência negativa do aumento do tempo de 

intermitência, em que nos tempos de 25 e 30 minutos, percebe-se a existência de instabilidade 

ou até mesmo colapso com elevado acúmulo de material. Na prática, para polpas de frutas 

com quantidades significativas de açúcares redutores, o aumento do tempo de alimentação 

pode provocar colapso em virtude da elevada saturação do leito, dada a maior dificuldade de 

remoção deste tipo de material das partículas inertes. O aumento do tempo de parada também 

pode ser prejudicial ao rendimento do processo pelo aquecimento excessivo do sistema que 

afeta a estrutura física do pó, dificultando a remoção, ou pela redução da vazão de pó devido a 

menor disponibilidade de suspensão seca no leito com o decorrer do tempo.  
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5. Conclusões 

 

  A aplicação das 

 equações diferenciais baseadas no modelo CST (Freire et al., 2009), adaptadas para a condição 

de alimentação intermitente e de acúmulo de massa no leito foram capazes de descrever os 

fenômenos de transferência de calor e massa ocorridas durante o processo de secagem de polpas 

de frutas em leito de jorro sob operação estável. O modelo conseguiu predizer o acúmulo e a 

produção de pó e a umidade e a temperatura do ar na saída do secador durante o processo de 

secagem com boa concordância com os dados experimentais. 

 A aplicação da equação que representa o acúmulo de material sólido no balanço de 

energia se mostrou bastante promissora. Apesar dos baixos erros verificados na aplicação do 

modelo com e sem contemplar o acúmulo, percebe-se a melhor representação dos dados 

experimentais da temperatura do ar na saída quando tal consideração é realizada.  

 A utilização das equações empíricas, principalmente da taxa de secagem e da vazão de 

pó na saída do secador, limita o uso do modelo para casos específicos. Novos estudos devem 

ser realizados, com o objetivo de reduzir a dependência do modelo em relação as equações 

empíricas, em que o foco será a investigação da influência das propriedades físicas e da 

composição da suspensão na predição destes parâmetros. 

 Nas simulações realizadas com modificações das condições operacionais, os 

resultados obtidos se comportaram conforme o previsto. Portanto, simulações podem ser 

realizadas a partir destas equações para prever o comportamento da secagem da mistura de 

polpas de frutas, quanto à temperatura e umidade do ar na saída do secador, produção e 

acúmulo de pó, evitando-se condições de operação que promovam baixas produções de pó, 

saturação do ar e problemas de instabilidade. 

 Conclui-se, portanto, que a adaptação do modelo CST para a condição de alimentação 

intermitente com acúmulo de material mostrou-se adequada para representar a secagem de 

polpas de frutas em leito de jorro, podendo ser empregado na simulação da secagem em 

condições operacionais que proporcionem tempos mais longos de processamento, melhor 

estabilidade de processo e maior capacidade produtiva. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Referências Bibliográficas 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 84 
 

6. Referências bibliográficas 

 

ADEODATO, M. G. Análise da Fluidodinâmica de Leito de Jorro Durante o Recobrimento 

de Partículas. 2003. 208f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 

 

ALMEIDA, A. R. F. Análise da secagem de pastas em leito de jorro. 2009. 165f. Tese 

(Doutorado em Engenharia Química) – Departamento de Engenharia Química, Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

 

ALMEIDA, A. R. F., FREIRE, F. B., FREIRE, J. T. Transient analysis of pasty material 

drying in a spouted bed of inert particles. Drying Technology, v.28, n.3, p.330-340, 2010. 

 

ALMEIDA, M. M.; ALSINA, O. L. S.; SILVA, O. S. Drying of cubic guava pieces in 

spouted bed - part I: fluid dynamic study. In: INTERNATIONAL DRYING SYMPOSIUM, 

14, 2004, São Paulo. Anais… São Paulo: DRYING, 2004, V.1, p.1784-1791.  

 

BACELOS, M. S., PASSOS, M. L.; FREIRE, J. T. Effect of interparticle forces on the 

conical spouted bed behavior of wet particles with size distribution. Powder Technology, 

v.174, n.3, p.114-126, 2007.  

 

BHANDARI, B.; ADHIKARI, B. Glass-Transition Based Approach. In: RATTI, C. Drying 

of Foods: Advances in Food Dehydration. Nova Iorque: Taylor & Francis Group, 2009. 

P.123-156. 

 

BHANDARI, B. R.; HOWES, T. Implication of glass transition for the drying and stability of 

dried foods.  Journal of Food Engineering, v.40, n.5, p.71-79, 1999. 

 

BIRCHAL, V. S. Modelagem e simulação da secagem de leite em secadores spray. 2003. 

209f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia da UFMG, 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 85 
 

Programa de Pós Graduação em Engenharia de Química, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte. 

 

BISCAIA JR, E. C.; VIEIRA, R. C. An Overview of Initialization Approaches for 

Differential-Algebraic Equations. Latin American Applied Research, v.30, n.4, p.303-314, 

2000. 

 

BORGES, K. C. Estudo das características físico-químicas e funcionalidade de bagaços de 

frutas tropicais desidratados em leito de jorro. 2011. 138f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal. 

 

BRANCO; GASPARETTO. Comportamento reológico de misturas de polpa de manga e 

sucos de laranja e cenoura utilizando modelo de Casson. Brazilian Journal Food Technology, 

v. 8, n. 2, p. 183-189, 2005. 

 

BUNUS, P. A. Simulation and decision framework for selection of numerical solvers in 

scientific computing. In: ANNUAL SIMULATION SYMPOSIUM, 39, 2006, Huntsville. 

Trabalhos Técnicos… Huntsville: Computer Society, 2006, V.1, p.1204-1213. 

 

CASTRO, B. D.; DONIDA, M. W.; ROCHA, S. C. S.; MARQUES, A. M. M. 

Fluidodinâmica do leito de jorro em operações de recobrimento de partículas e secagem de 

suspensões com atomização na base. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 

QUÍMICA INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4, 2005, Campinas. Anais... Campinas: ABEQ, 

2005, V.1.  

 

CHENARBON, H. A.; HASHEMINIA, S. M. Modeling of drying Lavandula officinalis L. 

leaves. Journal of American Science, v.7, n.7, p.204-208, 2011. 

 

CHRIST, D. Secagem de clara de ovo em leito de jorro fluidizado bidimensional. 2006. 180f. 

Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 86 
 

COSTA JR., E. F.; CARDOSO, M.; PASSOS, M. L. Simulation of drying suspensions in 

spout-fluid beds of inert particles. Drying Technology, v.19, p.1975–2001, 2001. 

 

COSTA JR., E. F.; FREIRE, F. B.;FREIRE, J. T.; PASSOS, M. L. Spouted Beds of Inert 

Particles for Drying Suspension. Drying Technology, v.24, n.3, p.315-325, 2006. 

 

COSTA JR., E. F. Simulação da secagem de suspensões em leito de jorro fluidizado cônico. 

1999. 208f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Escola de Engenharia da 

UFMG, Programa de Pós Graduação em Engenharia de Química, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

CUNHA, F. G.; SANTOS, K. G.; ATAÍDE, C. H.; EPSTEIN, N.; BARROZO, M. A. S. 

Annatto  powder production in a spouted bed: an experimental and cfd study. Industrial & 

Engineering Chemistry Research, v.48, n.5, p.976–982, 2009. 

 

CUNHA, R. L. Caracterização Fluidodinâmica no Recobrimento de celulose microcristalina 

em leito fluidizado. 2004. 185f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade 

de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 

 

CUNHA, R. L.; CRUZ, A. G.; MENEGALLI, F. C. Effects of operating conditions on the 

quality of mango pulp dried in a spout fluidized bed. Drying Technology, v.24, n.4, p.423-

432, 2006. 

 

DAHLQUIST, C. A. The theory of adhesion. In: TRACTON, A. A. Coatings Technology 

Handbook. Nova Iorque: Taylor & Francis Group, 2006. P.207-252. 

 

DONIDA, M. W. Análise das influências das características do sólido e da suspensão no 

processo de recobrimento em leito de jorro. 2004. 167f. Tese (Doutorado em Engenharia 

Química) – Faculdade de Engenharia Química, Programa de Pós Graduação em Engenharia 

Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

DONIDA, M.W., ROCHA, S.C.S., BARTHOLOMEU, F. Influence of aqueous polymeric 

coating suspension characteristics on the particle coating in a spouted bed. In: 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 87 
 

INTERNATIONAL DRYING SYMPOSIUM, 14, 2004.  Anais... São Paulo: Drying, 2004, 

V.1, p. 155-163. 

 

DONIDA, M.W.; ROCHA, S.C.S.; BARTHOLOMEU, F. Influence of polymeric suspension 

characteristics on the particle coating in a spouted bed. Drying Technology, v.23, n.9, p.1811-

1823, 2005. 

 

DONIDA, M.W.; ROCHA, S.C.S.; CASTRO, B. D.; MARQUES, A. M. Coating and drying 

in spouted bed: influence of the liquid-particle work of adhesion. Drying Technology, v.25, 

n.10, p.319-326, 2007. 

 

EIK, N. M. Avaliação de pré-tratamentos e a aplicação de coberturas comestíveis sobre a 

secagem de frutas. 2008. 165f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – 

Faculdade de Engenharia de Alimentos, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

FRAILE, V.; LESCANO, C. A. A.; ROCHA, S. C. S. Determinação das curvas de secagem 

do resíduo do leite de soja em leito de jorro com inertes e da curva fluidodinâmica para o 

material inerte.  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4, 2005, Campinas. Anais... Campinas: ABEQ, 2005, V.1.  

 

FREIRE, J. T.; ALMEIDA, A. R. F.; FREIRE, F. B. Análise do regime transiente na 

secagem de pastas em leito de jorro com partículas inertes através do modelo CST. In: 

FREIRE, J. T. et al. Aplicações em Sistemas Particulados. São Carlos: Suprema, 2009. 

V. 1, Cap.3, p.74-112. 

 

FREIRE, J. T; FREIRE, F. B.; FERREIRA, M. C.; NASCIMENTO, B. S. A hybrid lumped 

parameter/neural network model for spouted bed drying of pastes with inert particles. Drying 

Technology, v.30, n. 6, p.1342–1353, 2012. 

 

GALDINO, P. O.; QUEIROZ, A. J. M.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; SILVA, R. N. G. 

Estabilidade da polpa de umbu em pó. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v.5, 

n.1, p.73-80, 2003. 

 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 88 
 

GRBAVCIC, Z. B.; ARSENIJEVIC, Z. L. J.; GARIC-GRULOVIC, R. V. Drying of 

suspension and pastes in fluidized bed of inert particles. Journal of the Serbian Chemical 

Society, v.65, n.12, p.963-974, 2000. 

 

GREVINELI, A. C; DOTTO, G. L.; PONS, G. C.; OLIVEIRA, A. F. Análise da retenção de 

sólidos na secagem de quitosana em leito de jorro. In: SALÃO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, 20, 2008, Porto Alegre. Resumos... Porto Alegre: FURG, 2008, V.1. 

 

GUIGNON; REGALADO; DUQUENOY; DUMOULIN. Helping to choose operating 

parameters for a coating fluid bed process. Powder Technology, v.130, p.193–198, 2003. 

 

GURJÃO, K. C. O.; SILVA, A. S.; ALMEIDA, F. A. C.; BRUNO, R. L. A.; PEREIRA, W. 

E. Cinética de secagem da polpa de tamarindo pelo método de camada de espuma (foam-mat 

drying). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20, 2008, Vitória. 

Resumos… Vitória: Incaper, 2008, V.1. 

 

HEBBAR, H.U., VISWANATHAN, K.H., RAMESH, M.N. Development of combined 

infrared and hot air dryer for vegetables. Journal Food Engineering, v.65, n.3, p.557–

563, 2004. 

 

JONO, K.; ICHIKAWA, H.; MIYAMOTO, M.; FUKUMORI, Y. A review of particulate 

design for pharmaceutical powders and their production by spouted bed coating. Powder 

Technology, v. 88, n.1, p. 269–277, 2000. 

 

JUMAH, R. Y., MUJUMDAR, A. S., RAGHA V AN, G. S. V. A mathematical model for 

constant and interrrúttent batch drying of grains in a novel rotating jet spouted bed. Drying 

Technolgy, v.14, n.3/4, p.765-802, 1996. 

 

KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios da transferência de calor. São Paulo: Thomson 

Pioneira. 2003. 

 

LIMA, M. O. L; LIMA, M. F. M; MARIA, Z. L. Cinética de produção de e qualidade do pó 

de jerimum desidratado em leito de jorro. CONGRESSO BRASILEIRO DO PROGRESSO 

DA CIÊNCIA, 1, 1998. Natal. Anais... Natal, 1998, V.1. 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 89 
 

LIMA, P. M. Análise da fluidodinâmica e transferência de calor em leito de jorro com 

alimentação contínua de sólidos pela base. 2004. 189f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Química) – Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

 

LOPES, E. J.; ZEPKA, L. Q.; PINTO, L. A. A.; QUEIROZ, M. I. Secagem da microalga 

Aphanothece microscopica Nägeli em leito de jorro. Alimentos e Nutrição, v.17, n.4, p.387-

392, 2006.  

 

LOURENÇO, R. O. Identificação e monitoramento de regimes de escoamento em leito de 

jorro. 2006. 116f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Departamento de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia. 

 

MACHADO, A.V.; OLIVEIRA, E.L.; SANTOS, E.S.; OLIVEIRA, J.A.; FREITAS, L.M. 

Avaliação de um secador solar sob convecção forçada para a secagem do pedúnculo de caju. 

Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.6, n.1, p.1-7, 2011. 

 

MARRETO, R. N.; PEIXOTO, M. P. G.; TACON, L. A.; FREITAS, L. A. P. Paste residence 

time in a spouted bed dryer. i: the stimulus-response methodology. Drying Technology, v.25, 

n.5, p.821-830, 2007. 

 

MEDEIROS, M. F. D. Influência da composição química dos materiais no desempenho do 

processo de secagem de polpas de frutas em leito de jorro. 2001. 247f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Química) – Faculdade de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

MORAES FILHO, F. C. Simulação da secagem em leito de jorro com alimentação contínua. 

2012. 53f. Proposta de mestrado (Mestrado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, 

Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

NASCIMENTO, B. S., SILVA, A. B., FREIRE, F. B., FREIRE, J. T. Modelo híbrido 

CST/rede neural para determinar a umidade do pó de ovo homogeneizado durante a secagem 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 90 
 

em leito de jorro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 35, 

2012, Vassouras. Anais... Vassouras: ENEMP, 2011, V.1. 

 

OLIVEIRA, A.; SILVA, M. G. F.; SOBRAL, P. J. A.; OLIVEIRA, C. A. F.; HABITANTE, 

A. M. Q. B. Propriedades físicas de misturas para sherbets de mangaba. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v.40, n.6, p.581-586, 2005. 

 

OLIVEIRA, E. G. Secagem de spirulina platensis: análise das técnicas de leito de jorro e 

camada delgada. 2006. 102f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciências dos 

Alimentos) – Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Agrícola, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Ciências dos Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, 

Rio Grande.  

 

OLIVEIRA, W. P. Contribuição ao estudo do processo de revestimento de partículas em leito 

de jorro. 2002. 139f. Tese de Livre Docência. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

PALLAI-VARSÁNYI, E.; TÓTH, J.; GYENIS, J. Drying of suspensions and solutions on 

inert particle surface in mechanically spouted bed dryer. China Particuology, v.5, n.5, p.337-

344, 2007.   

 

PARK, K. J.; YADO, M. K.; BROD, F. P. R. Estudo da secagem de pêra (Bartlett pyrus sp.) 

em fatias. Ciências e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v.21, n.3, p.288-292, 2001. 

 

PASSOS, M. L., MUJUMDAR, A. S. Effect of cohesive forces on fluidized and spouted beds 

of wet particles. Powder Technology, v.110, n.3, p. 222-238, 2000.  

 

PRATA, D. M., LIMA, E. L., PINTO, J. C. Nonlinear dynamic data reconciliation and 

parameter estimation through particle swarm optimization: application for an industrial 

polypropylene reactor. Chemical Engineering Science, v.64, p.3953-3967, 2009. 

 

ROSA, C. A. Estudo experimental e numérico da fluidodinâmica e das transferências de 

calor e massa em um leito de jorro contínuo: uso da técnica CFD. 2010. 97f. Tese 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 91 
 

(Doutorado em Engenharia Química) – Departamento de Engenharia Química, Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

 

SALEH, K.; P. GUIGON. Coating and encapsulation processes in powder technology. In: 

SALMAN, A et al. Granulation.  Amsterdam: Elsevier, 2007. V.1, Cap. 7, p. 323–375. 

 

SANTOS, D. A.; PETRI JÚNIOR, I.; DUARTE, C. R. Estudo da estabilidade fluidodinâmica 

do leito de jorro através da fluidodinâmica computacional. In: ENCONTRO INTERNO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 9, 2008, Uberlândia. Anais... Uberlândia: Universidade Federal 

de Uberlândia, 2008. 

 

SANTOS, K. G. Estudo da fluidodinâmica do leito de jorro por CFD com malhas 

tridimensionais. 2008. 110f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Departamento 

de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia. 

 

SCHNEIDER, T.; BRIDGWATER, J. The stability of wet spouted beds. Drying Technology, 

v.11, n.2, p.277–301, 1993. 

 

 SILVA, D. O. Simulação do recobrimento de partículas em leito de jorro usando modelos de 

balanço populacional. 2006. 76f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – 

Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 

 

SILVA, O. S. Desenvolvimento do processo de recobrimento e secagem de microgrânulos em 

leito fluidizado. 163f. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Faculdade de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 

SILVA, O. S.; ROCHA, S. C. S.; MARSAL, S. C. The influence of the moisture content of 

microcrystalline cellulose on the coating process in a fluidized bed. Brazilian Journal. 

Chemical Engineering, v.21, n.2, p.325-333, 2004. 

 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 92 
 

SIMAL, S.; FEMENIA, A.; GARAU M.C.; ROSSELLÓ C. Use of exponential, Page's and 

diffusional models to simulate the drying kinetics of kiwi fruit. Journal of Food Engineering, 

v.66, n.3, p.323-328, 2005. 

 

SOUZA JR., F. E. Aproveitamento dos compostos funcionais presentes no resíduo 

agroindustrial da acerola mediante secagem por atomização em leito de jorro. 2012. 102f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Departamento de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

SOUZA, J. S. Secagem de misturas de polpa de frutas tropicais em leito de jorro. 2009. 157f. 

Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Departamento de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

SPITZNER NETO, P. I Estudo da secagem de pastas e da fluidodinâmica do leito de jorro na 

presença de pastas e líquidos. 2001. 186f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – 

Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

 

SPITZNER NETO, P. I.; FREIRE, J. T. Medida do Grau de saturação de pasta em um leito de 

jorro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 28, 2000, Rio de 

Janeiro. Anais… Rio de Janeiro: ENEMP, 2000, V1. 

 

SZAFRAN, R. G., KMIEC, A. CFD modeling of heat and mass transfer in a spouted bed 

dryer. Industrial and Engineering Chemistry Research, v.78, p.1025–1031, 2004. 

 

TEUNOU, E.; PONCELET, D. Batch and continous fluid bed coating - review and state of 

art. Journal of Food Engineering, v.53, p.325-340, 2002. 

 

TRINDADE, A. L. G. Nova técnica de concentração do licor negro para produção do 

combustível sólido. 2004. 104f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Escola de 

Engenharia da UFMG, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Química, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 



Capítulo 6 – Referências bibliográficas  

 

Thayse Naianne Pires Dantas, Agosto/2013 93 
 

 

TUNALA, L. F. Desenvolvimento de equipamento para recobrimento de partículas em leito 

de jorro fluidizado. 2005. 66f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade 

de Engenharia Química, Departamento Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

VIEIRA, M. G. A.; DONIDA, M. W.; ROCHA S. C. S. Adhesion of an aqueous polymeric 

suspension to inert particles in a spouted bed. Drying Technology, v.22, n.5, p.1069-

1086, 2004. 

 

WEI, DU; XU, J.; JI, Y., WEISHENG W.; XIAOJUM, B. Scale-up relationships of spouted 

beds by solid stress analyses. Powder Technology, v.192, p.273-278, 2009. 

 


