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RESUMO: O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo, sendo a maior parte 

desta produção destinada para o consumo "in natura" ou processada na indústria de polpas e 

sucos.  Ao longo da cadeia produtiva das frutas, as perdas quantificadas somam valores 

significativos, principalmente em razão dos efeitos associados ao clima, ao armazenamento e 

transporte, a sazonalidade e mercado consumidor, etc. Em particular, na indústria de polpas e 

sucos, o aproveitamento da fruta é de aproximadamente 50% em massa, sendo o restante 

descartado na forma de resíduo industrial. Por serem ricos em nutrientes, os resíduos de 

frutas, quando processados de forma adequada, podem  gerar produtos com importante valor 

de mercado. Neste contexto, a secagem constitui um do processos alternativos para o 

aproveitamento de resíduos de frutas. Porém, a despeito do ganho que a secagem pode 

proporcionar aos resíduos, tal processo demanda uma quantidade significativa de energia  e, 

em geral, apresenta limitações de eficiência térmica. Desta forma, o monitoramento e controle 

das principais variáveis no processo de secagem são importantes para garantir condições 

operacionais que permitam obter um produto final dentro de especificações de qualidade e 

com menor custo energético. A aplicação de modelos matemáticos ao processo representa 

uma ferramenta importante para a avaliação e busca de condições ótimas. O presente trabalho 

teve como objetivo principal avaliar o comportamento da secagem de resíduo industrial de 

polpa de goiaba num sistema batelada do tipo secador convectivo de bandejas com enfoque 

no estudo experimental e avaliação do processo através da modelagem matemática. No estudo 

experimental, a secagem numa série de bandejas e o consumo energético foram avaliados 

como resposta aos efeitos das condições operacionais (temperatura, vazão do ar de secagem e 

massa de sólidos). Os resultados obtidos permitiram observar as variáveis que apresentam 

efeitos mais significativo sobre o processo. Por outro lado, com base num modelo matemático 

fenomenológico implementado computacionalmente e validado com os dados experimentais, 

foi possível acompanhar a evolução da umidade e temperatura nas fases sólido e gás em cada 

bandeja e, a partir de simulações, foi possível investigar estratégias operacionais, visando 

encontrar um procedimento favorável à minimização do tempo de processamento e, 

consequentemente, menor gasto energético.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processos de secagem, Resíduo de frutas, Modelagem matemática, 

Otimização.



 

 

 

ABSTRACT 

 

Actually, Brazil is one of the larger fruit producer worldwide, with most of its production 

being consumed in nature way or either as juice or pulp. It is important to highlight in the fruit 

productive chain there are a lot lose due mainly to climate reasons, as well as storage, 

transportation, season, market, etc.  It is known that in the pulp and fruit processing industy a 

yield of 50% (in mass) is usually obtained, with the other part discarded as waste. However, 

since most this waste has a high nutrient content it can be used to generate added-value 

products.  In this case, drying plays an important role as an alternative process in order to 

improve these wastes generated by the fruit industry. However, despite the advantage of using 

this technique in order to improve such wastes, issues as a higher power demand as well as 

the thermal efficiency limitation should be addressed. Therefore, the control of the main 

variables in this drying process is quite important in order to obtain operational conditions to 

produce a final product with the target specification as well as with a lower power cost. 

Mathematical models can be applied to this process as a tool in order to optimize the best 

conditions.  

The main aim of this work was to evaluate the drying behaviour of a guava industrial 

pulp waste using a batch system with a convective-tray dryer both experimentally and using 

mathematical modeling. In the experimental study, the drying carried out using a group of 

trays as well as the power consume were assayed as response to the effects of operational 

conditions (temperature, drying air flow rate and solid mass). Obtained results allowed 

observing the most significant variables in the process.  On the other hand, the 

phenomenological mathematical model was validated and allowed to follow the moisture 

profile as well as the temperature in the solid and gas phases in every tray. Simulation results 

showed the most favorable procedure to obtain the minimum processing time as well as the 

lower power demand.  

 

 

KEYWORDS: Drying process, Fruit waste, Mathematical modelling, Optimization. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o 

impossível... Suba o primeiro degrau com fé... Não é necessário que você veja toda a escada... 

Apenas dê o primeiro passo”. 

 

 

 

 

 

A Deus,  

Que trouxe ao mundo a lei do amor,  

ofereço minha vida e peço sua bênção  

para a nova jornada que se inicia...  

A minha mãe e irmãs, Maria de Fátima, Camila e Juliana  

e ao meu pai, “in memoriam”,  

OFEREÇO.   

 

 

 

 

 

Ao meu esposo Carlos César,  

a minha filha Anna Carolinne,  

pelo amor, compreensão e carinho,  

DEDICO. 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que através da minha fé guiou-me pelo caminho certo, dando-me sabedoria 

nas longas escolhas que tive que fazer e humildade para alcançar os meus objetivos. Quando 

pensei que era o fim, Deus me mostrou que era apenas um novo começo.   

A Carlos César, meu esposo, e Anna Carolinne, minha filha, que são a razão pela qual 

eu nunca deixei de lutar na minha vida. Pessoas ímpares que acreditam no meu potencial e 

vibram com as minhas conquistas.  

A minha mãe, pelos seus ensinamentos e, minhas irmãs pelo amor existente entre nós. 

Mesmo na ausência cotidiana faziam-se presentes. Amo vocês. 

Ao meu Pai, que virou uma estrelinha no céu. Você não está aqui para vibrar esse 

momento, mas com certeza está vibrando ao lado de Deus. 

Ao professor Jackson Araújo de Oliveira, que contribuiu com toda a sua sabedoria, de 

forma indescritível, para o desenvolvimento e fechamento do trabalho. Muito obrigado, serei 

eternamente grata por todo o seu empenho. Além de orientar, ele se fez presente em todos os 

momentos da minha vida, sempre muito ético e correto. Professor muito obrigado por toda a 

dedicação. Você é um ser admirável! 

Ao professor Edson Leandro de Oliveira, que me deu a oportunidade de trabalhar nos 

seus projetos, me orientou como aluna de mestrado, contribuindo com sua sabedoria no meu 

doutorado. Apesar de muitas turbulências sou grata por todo o conhecimento que me passou. 

Ao professor Domingos Fabiano de Santana Souza, obrigada por suas contribuições no 

desenvolvimento do modelo matemático. Seus conhecimentos foram importantes para o 

desenvolvimento do mesmo. 

Ao professor Everaldo Silvino dos Santos, obrigada pelas suas contribuições, em 

palavras e em alguns momentos da tese. 

A empresa Nordeste Fruit e Delícia da Fruta, pela concessão da matéria prima 

utilizada neste trabalho. 

Aos bolsistas, professores e funcionários do PPGEQ/UFRN, que auxiliaram na 

realização deste trabalho. 

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de doutorado. 

Ao PPGEQ e a UFRN pela oportunidade concedida. 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ............................................................................................................................... 2 

2. Revisão bibliográfica .............................................................................................................. 6 

2.1. A goiaba, sua produção no Brasil e o aproveitamento de seus resíduos ............................. 6 

2.2. Secagem ............................................................................................................................. 13 

2.3. Secador de bandejas........................................................................................................... 15 

2.4. Modelos matemáticos - secagem ....................................................................................... 18 

2.4.1. Modelos semi-empíricos e empíricos ............................................................................. 19 

2.4.2. Modelos teóricos ............................................................................................................ 22 

2.5. Planejamento experimental................................................................................................ 26 

2.6. Avaliação e otimização energética em processos de secagem .......................................... 28 

3. Materiais e métodos .............................................................................................................. 37 

3.1. Matéria - prima .................................................................................................................. 37 

3.2. Experimentos de secagem ................................................................................................. 38 

3.3. Análises realizadas com o resíduo ..................................................................................... 43 

3.3.1. Análises físico - químicas ............................................................................................... 43 

3.3.2. Análises bromatológicas ................................................................................................. 45 

3.3.2.1. Procedimentos de amostragem .................................................................................... 45 

3.3.2.2. Pré - secagem ............................................................................................................... 45 

3.3.2.3. Matéria seca ................................................................................................................. 45 

3.3.2.4. Cinzas .......................................................................................................................... 45 

3.3.2.5. Proteinas (PB) .............................................................................................................. 46 

3.3.2.6. Extrato etéreo (EE) ...................................................................................................... 46 

3.3.2.7. Fibra em detergente neutro (FDN) .............................................................................. 46 

3.3.2.8. Fibra em detergente ácido (FDA) ................................................................................ 46 

3.3.2.9. Hemicelulose ............................................................................................................... 46 

3.3.2.10. Carboidratos totais (CHO) ......................................................................................... 46 

3.3.2.11. Carboidratos não - fibrosos (CNF) ............................................................................ 47 

3.3.2.12. Lignina ....................................................................................................................... 47 

3.3.2.13. Celulose ..................................................................................................................... 47 

3.3.2.14. Proteina insolúvel em detergente neutro (PIDN) ...................................................... 48 

3.3.2.15. Proteina insolúvel em detergente ácido (PIDA) ........................................................ 48 

3.3.2.16. Nutrientes digestíveis totais (NDT) ........................................................................... 48 



 

 

 

3.3.2.17. Energia digestível ...................................................................................................... 48 

3.4. Análises estatísticas ........................................................................................................... 48 

3.4.1. Avaliação do planejamento com taxas de secagem empíricas ....................................... 49 

3.4.2. Avaliação do planejamento com umidade em tempos específicos de secagem ............. 50 

3.4.3. Avaliação do planejamento com o consumo energético do sistema .............................. 50 

3.5. Modelo matemático para o sistema de secagem ................................................................ 51 

3.6. Método numérico para a resolução do modelo matemático .............................................. 54 

3.7. Otimização ......................................................................................................................... 56 

4. Resultados e discussões ........................................................................................................ 60 

4.1. Análises físico-químicas e bromatológicas do material .................................................... 60 

4.2. Avaliação estatística do planejamento experimental ......................................................... 64 

4.2.1. Resultados do planejamento com taxas de secagem empíricas ...................................... 64 

4.2.2. Resultados de umidade do planejamento em tempos específicos .................................. 72 

4.2.3. Resultados do planejamento versus consumo energético ............................................... 74 

4.2.4. Resultados do modelo matemático versus dados experimentais .................................... 76 

4.2.5. Otimização da secagem – mudança no sequenciamento de bandejas ............................ 89 

5. Conclusões ............................................................................................................................ 98 

6. Referências bibliográficas .................................................................................................. 101 

Apêncice A - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 30, 60, 90 e 120 

minutos ................................................................................................................................... 117 

Apêncice B - Diagramas de Pareto em tempos específicos de 30, 60, 90 e 120 minutos para 

cada bandeja ........................................................................................................................... 120 

Apêncice C - Resultados comparativos do modelo matemático para todos os casos............. 128 

Apêncice D - Valores dos parâmetros a, b e c estimados para cada caso experimental ......... 149 

Apêncice E - Gráficos comparativos dos ajustes obtidos por regressão e dos dados 

experimentais .......................................................................................................................... 151 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Representação da produção de goiaba, por região, em 2012 ...................................... 7 

Figura 2. Cultivo da goiaba ........................................................................................................ 8 

Figura 3. A evolução com o tempo (t) da taxa de secagem (dx/dt), da temperatura (T) e do 

teor de umidade do material (X) durante o processo de secagem ............................................ 15 

Figura 4. Configuração convencional de um secador de bandejas ........................................... 16 

Figura 5. Secador túnel operando em modo concorrente (Fonte: Cronin & Kearney, 1998) .. 17 

Figura 6. Fluxograma do processamento de polpa de fruta ...................................................... 37 

Figura 7. Resíduo da goiaba (a) in natura e (b) após secagem ................................................ 38 

Figura 8. Sistema experimental de secagem convectiva com bandejas ................................... 39 

Figura 9. Exemplos de atuação usando PWM .......................................................................... 40 

Figura 10. Foto real do sistema de secagem ............................................................................. 41 

Figura 11. Distribuição das bandejas na partida da secagem ................................................... 42 

Figura 12. Bandejas contendo o resíduo seco ao final de um ensaio ....................................... 43 

Figura 13. Esquema de mapeamento do vetor de variáveis para o modelo matemático .......... 55 

Figura 14. Diagrama esquemático demonstrando um exemplo de mudança de sequencia num 

dado tempo de processamento .................................................................................................. 57 

Figura 15. Ilustração da soma dos erros representada pela integral da diferença entre a curva 

real e a curva ideal de umidade ................................................................................................ 58 

Figura 16. Diagrama de Pareto – Efeito das variáveis sobre o coeficiente de difusividade do 

Modelo de Fick avaliado na bandeja 01 ................................................................................... 65 

Figura 17. Diagrama de Pareto – Efeito das variáveis sobre a constante da taxa de secagem do 

Modelo de Lewis avaliado na bandeja 01 ................................................................................ 70 

Figura 18. Diagrama de Pareto – Efeito das variáveis sobre a constante da taxa de secagem do 

Modelo de Page (a) k e (b) n, avaliado na bandeja 01.............................................................. 72 

Figura 19. Umidade do sólido para cada bandeja nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos de 

secagem .................................................................................................................................... 73 

Figura 20. Diagrama de Pareto – Parâmetros para avaliação do consumo energético do 

sistema ...................................................................................................................................... 75 

Figura 21. Diagrama de Pareto – Parâmetros para avaliação do consumo energético relativo 

do sistema ................................................................................................................................. 76 

Figura 22. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - caso 04 ..................................... 77 

Figura 23. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - caso 05 ..................................... 77 



 

 

 

Figura 24. Temperatura do gás ao longo do secador (Experimental x Calculado) – (a) Caso 04 

e (b) Caso 05 ............................................................................................................................. 78 

Figura 25. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental x Calculado) – (a) Caso 

04 e (b) Caso 05 ........................................................................................................................ 79 

Figura 26. Umidade do gás ao longo do secador (nas bandejas) calculado pelo Modelo 

Matemático - (a) Caso 04 e (b) Caso 05 ................................................................................... 80 

Figura 27. Temperatura do sólido (Calculado) - (a) Caso 04 e (b) Caso 05 ............................ 81 

Figura 28. Diagrama de Pareto - Parâmetros para avaliação do consumo energético relativo do 

sistema  ..................................................................................................................................... 85 

Figura 29. Perfil do parâmetro Ks ajustado para a taxa de secagem considerando a sequência 

de todas as bandejas e nas condições experimentais: (a) 300 g/bandeja; (b) 500 g/bandeja; e 

(c) condição de ponto central ................................................................................................... 85 

Figura 30. Resultado da função objetivo para cada instante de mudança do sequenciamento 

ótimo, avaliando as condições: (a) 300 g/bandeja e (b) 500 g/bandeja  ................................... 93 

Figura 31. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) – Caso Otimizado  ...................... 94 

Figura 32. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) – (a) Caso 04 e (b) Caso 

Otimizado  ................................................................................................................................ 95 

Figura B1. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 01  ..................................................................................................... 121 

Figura B2. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 02  ..................................................................................................... 122 

Figura B3. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 03  ..................................................................................................... 123 

Figura B4. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 07  ..................................................................................................... 124 

Figura B5. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 05  ..................................................................................................... 125 

Figura B6. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 06  ..................................................................................................... 126 

Figura B7. Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 07  ..................................................................................................... 127 

Figura C01. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 01. ............................... 129 

Figura C02. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 02. ............................... 130 

Figura C03. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 03. ............................... 130 



 

 

 

Figura C04. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 04. ............................... 130 

Figura C05. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 05. ............................... 130 

Figura C06. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 06. ............................... 131 

Figura C07. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 07. ............................... 131 

Figura C08. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 08. ............................... 131 

Figura C09. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 09. ............................... 132 

Figura C10. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 10. ............................... 132 

Figura C11. Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 11. ............................... 132 

Figura C12. Umidade do gás (Calculado) – Caso 01. ............................................................ 133 

Figura C13. Umidade do gás (Calculado) – Caso 02. ............................................................ 133 

Figura C14. Umidade do gás (Calculado) – Caso 03. ............................................................ 133 

Figura C15. Umidade do gás (Calculado) – Caso 04. ............................................................ 134 

Figura C16. Umidade do gás (Calculado) – Caso 05. ............................................................ 134 

Figura C17. Umidade do gás (Calculado) – Caso 06. ............................................................ 134 

Figura C18. Umidade do gás (Calculado) – Caso 07. ............................................................ 135 

Figura C19. Umidade do gás (Calculado) – Caso 08. ............................................................ 135 

Figura C20. Umidade do gás (Calculado) – Caso 09. ............................................................ 135 

Figura C21. Umidade do gás (Calculado) – Caso 10. ............................................................ 136 

Figura C22. Umidade do gás (Calculado) – Caso 11. ............................................................ 136 

Figura C23. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 01. .............. 137 

Figura C24. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 02. .............. 137 

Figura C25. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 03. .............. 137 

Figura C26. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 04. .............. 138 

Figura C27. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 05. .............. 138 

Figura C28. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 06. .............. 138 

Figura C29. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 07. .............. 139 

Figura C30. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 08. .............. 139 

Figura C31. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 09. .............. 139 

Figura C32. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 10. .............. 140 

Figura C33. Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 11. .............. 140 

Figura C34. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 01. ................................................... 141 

Figura C35. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 02. ................................................... 141 

Figura C36. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 03. ................................................... 141 

Figura C37. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 04. ................................................... 142 



 

 

 

Figura C38. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 05. ................................................... 142 

Figura C39. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 06. ................................................... 142 

Figura C40. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 07. ................................................... 143 

Figura C41. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 08. ................................................... 143 

Figura C42. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 09. ................................................... 143 

Figura C43. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 10. ................................................... 144 

Figura C44. Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 11. ................................................... 144 

Figura C45. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 01............................... 145 

Figura C46. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 02............................... 145 

Figura C47. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 03............................... 145 

Figura C48. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 04............................... 146 

Figura C49. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 05............................... 146 

Figura C50. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 06............................... 146 

Figura C51. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 07............................... 147 

Figura C52. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 08............................... 147 

Figura C53. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 09............................... 147 

Figura C54. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 10............................... 148 

Figura C55. Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 11............................... 148 

Figuras E01. Regressão dos dados do experimento 01 para Tg0 (t) ........................................ 152 

Figuras E02. Regressão dos dados do experimento 02 para Tg0 (t) ........................................ 152 

Figuras E03. Regressão dos dados do experimento 03 para Tg0 (t) ........................................ 153 

Figuras E04. Regressão dos dados do experimento 04 para Tg0 (t) ........................................ 153 

Figuras E05. Regressão dos dados do experimento 05 para Tg0 (t) ........................................ 153 

Figuras E06. Regressão dos dados do experimento 06 para Tg0 (t) ........................................ 154 

Figuras E07. Regressão dos dados do experimento 07 para Tg0 (t) ........................................ 154 

Figuras E08. Regressão dos dados do experimento 08 para Tg0 (t) ........................................ 154 

Figuras E09. Regressão dos dados do experimento 09 para Tg0 (t) ........................................ 155 

Figuras E10. Regressão dos dados do experimento 10 para Tg0 (t) ........................................ 155 

Figuras E11. Regressão dos dados do experimento 11 para Tg0 (t) ........................................ 155 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Modelos empíricos para a secagem de alimentos comumente reportados na 

literatura .................................................................................................................................... 21 

Tabela 2. Níveis para os fatores e seus valores codificados para a secagem do resíduo de 

goiaba ....................................................................................................................................... 49 

Tabela 3. Valores médios da caracterização físico-química do resíduo de goiaba “in natura” e 

seco a 70ºC ............................................................................................................................... 61 

Tabela 4. Valores médios da caracterização bromatológica do resíduo de goiaba “in natura” e 

seco a 70ºC obtidos no presente trabalho e reportados por outros autores  .............................. 63 

Tabela  5. Estimativa do parâmetro de difusividade para o Modelo de Fick (4 termos) aplicado 

aos resultados do planejamento experimental .......................................................................... 66 

Tabela  6. Estimativa do parâmetro k (constante da taxa de secagem) do Modelo de Lewis 

aplicado aos resultados do planejamento experimental  ........................................................... 69 

Tabela  7. Estimativa dos parâmetros k (constante de secagem) e n do Modelo de page 

aplicados aos resultados do planejamento experimental .......................................................... 71 

Tabela  8. Planejamento experimental – Parâmetros para avaliação do consumo energético do 

sistema ...................................................................................................................................... 75 

Tabela  9. Estimativa do parâmetro cinético de secagem para o modelo matemático 

fenomenológico  ....................................................................................................................... 84 

Tabela  10. Estimativa dos parâmetros de transferência de calor para o modelo matemático 

fenomenológico  ....................................................................................................................... 88 

Tabela  11. Matriz de correlação entre os parâmetros estimados e as variáveis (fatores) nas 

diferentes condições experimentais  ......................................................................................... 88 

Tabela  12. Sequenciamento e valor mínimo para a função objetivo (FO) nos diferentes 

tempos de mudanças  ................................................................................................................ 92 

Tabela  13. Planejamento experimental – Parâmetros para avaliação do consumo energético 

do sistema Caso 04 e Caso Otimizado...................................................................................... 96 

Tabela A1. Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 30 minutos  ....... 118 

Tabela A2. Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 60 minutos  ....... 118 

Tabela A3. Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 90 minutos  ....... 119 

Tabela A4. Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 120 minutos  ..... 119 

Tabela D1. Valores dos parâmetros de ajuste para a equação 36 ........................................... 150 



 

 

 

NOMENCLATURA 

 

Símbolo Descrição Unidade 

A Área da seção transversal do secador m
2
 

a, b, c 

Parâmetros de ajuste para a função que 

representa a temperatura do ar de secagem 

na alimentação 

- 

Av Área/Volume m
2
/ m

3
 

CE Consumo energético kWh 

cpg Calor específico do ar seco J / kg.K 

cpl Calor específico da água líquida J / kg.K 

cps Calor específico do sólido seco J / kg.K 

cpv Calor específico do vapor J / kg.K 

D Coeficiente de difusão m
2
/s 

Dm Difusão de massa m
2
/s 

Def Difusividade efetiva m
2
/s 

Dt Difusão de calor m
2
/s 

fi Funções - 

f(x1,..., xn) Função objetivo - 

F Vazão volumétrica de gás m
3
 / s 

FO Função objetivo kg de água∙s / kg de sólido seco 

g(x1,..., xn) Restrição de desigualdade - 

h(x1, ..., xn) Restrição de igualdade - 

h Coeficiente de troca térmica J / s.m
2
. K 

K Constante de secagem kg/ m
2
 .s 

Ki, j 

Matriz de coeficientes dependentes da 

propriedade do material no modelo de 

Luikov 

- 

Ks Constante da taxa de secagem kg/ m
2
 .s 

L Espessura da camada de material na bandeja M 

m Massa Kg 

ms Massa do sólido seco Kg de sólido seco 

N Quantidade de bandejas mudadas ao longo - 



 

 

 

do processamento 

P Pressão atm ou Pascal 

Perm Permutação - 

T Coordenada temporal S 

Q 
Coeficiente que expressa a geometria do 

sistema 
- 

q(x1,..., xn) Restrição de desigualdade - 

R Quantidade de bandejas no secador - 

RU Razão do teor de umidade - 

T Tempo S 

tefet Tempo efetivo S 

T Temperatura º C ou K 

TAmb Temperatura ambiente º C ou K 

Tg Temperatura do gás º C ou K 

TgE Temperatura do gás na entrada do vão º C ou K 

Tg0 Temperatura inicial do gás º C ou K 

Tg vão Temperatura do vão livre º C ou K 

TR Temperatura de referência º C ou K 

Ts Temperatura do sólido º C ou K 

T set – point Temperatura de set-point º C ou K 

Ubu Umidade em base úmida 
Kg de água / Kg de água + Kg de 

sólido seco 

Ubs Umidade em base seca Kg de água / Kg de sólido seco 

Ueq Umidade de equilíbrio Kg de água / Kg de sólido seco 

Ug Umidade do gás em base seca Kg de vapor de água / kg de gás seco 

Ug vão Umidade do gás no vão livre 
Kg de vapor de água / kg de gás 

seco 

Us Umidade do sólido Kg de água / Kg de sólido seco 

Usi Umidade do sólido inicial Kg de água / Kg de sólido seco 

Usf Umidade do sólido final Kg de água / Kg de sólido seco 

U Coeficiente global de calor W/m
2
K 

V Velocidade do gás m / s 

V Volume do vão m
3 

Z Coordenada espacial M 



 

 

 

(% atuação) 
Percentual de atuação sobre a resistência 

elétrica 
% 

   

Letras Gregas 

∆t Intervalo de atuação S 

Ε Porosidade - 

ρg Densidade do gás seco Kg / m
3
 

ρs Densidade do sólido seco Kg / m
3
 

ρsA Densidade do sólido aparente Kg / m
3
 

ρsR Densidade do sólido real Kg / m
3
 

Λ Calor latente de vaporização J / kg 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

2 

Neste capítulo, serão apresentados alguns aspectos sobre a produção de frutas no Brasil, com 

ênfase para a produção de goiaba, seu processamento nas indústrias de polpas de frutas e o 

aproveitamento dos resíduos como fonte de alimento. Adicionalmente, será abordada a 

importância do processo de secagem na transformação de resíduos de frutas em produto 

alimentar, bem como a importância do desenvolvimento de modelos matemáticos no estudo 

dos sistemas de secagem, visando otimizar o processo. Neste contexto, será mostrado o 

objetivo do presente trabalho, ressaltando a avaliação do secador de bandejas no processo de 

secagem de resíduo de goiaba. 

 

1. Introdução 

 

O Brasil é um país com grande área territorial, sendo boa parte desta área utilizada na 

agricultura.  A região Nordeste do Brasil, apesar de seus problemas climáticos de grandes 

períodos de estiagem, tem se destacado na produção de várias frutas, tais como: banana, 

laranja, caju, manga, goiaba, mamão, abacaxi, coco, melão e uva. Uma pequena parte das 

frutas produzidas no Brasil é destinada ao mercado externo, sendo a maior parte consumida 

"in natura" ou processada na indústria de polpas e sucos. No caso particular das indústrias de 

polpas e sucos, em geral, o aproveitamento da fruta é cerca de 50% em massa, sendo o 

restante descartado na forma de resíduo industrial. Por exemplo, na fabricação de suco de 

laranja concentrado congelado, onde o Brasil apresenta destaque no cenário mundial, para 

cada 100 kg de laranjas utilizadas, são produzidos 55 kg de suco e 45 kg de resíduos do 

processo, sendo estes denominados genericamente de “bagaço” e constituídos basicamente de 

frutas fora do padrão de qualidade, cascas, sementes e borra de extração de óleo essencial. Tal 

resíduo é destinado à secagem para produção de farelo de polpa cítrica usado na alimentação 

animal (Cavichiolo, 2010). 

 Por serem ricos em nutrientes, os resíduos das indústrias de polpas e sucos de frutas, 

quando adequadamente processados, podem ser aproveitados principalmente como fonte de 

alimentação animal. Por outro lado, quando descartados, podem resultar num enorme 

problema ambiental. Aliado a estes fatores, é bem conhecido que a região nordeste passa 

periodicamente por problemas de seca em que rebanhos são dizimados pela fome. Assim, a 

busca por técnicas para o aproveitamento de resíduos de frutas constitui um desafio 
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importante com interesse prático e econômico. 

 A secagem ainda é o processo comercial mais utilizado na conservação de produtos 

agropecuários e constitui uma boa maneira de conservação de alimentos, pois reduz a 

perecibilidade e evita alterações que possam prejudicar a qualidade do produto final. Na 

prática, o processo de secagem num alimento possibilita a ação combinada do aumento da 

temperatura e diminuição da atividade de água (aw), de modo a praticamente anular a 

atividade microbiana.  Assim, a remoção da água livre em um nível adequado permite que o 

alimento seja manuseado e armazenado à temperatura ambiente sem significativas perdas de 

suas qualidades nutricionais. 

 A despeito dos benefícios trazidos pela secagem, tais processos, em geral, demandam 

uma significativa quantidade de energia, principalmente para a etapa de aquecimento do 

material e evaporação da água.  Além disso, uma grande parte da carga térmica nos processos 

de secagem é desperdiçada e perdida devido à baixa eficiência no aproveitamento energético. 

A título de exemplo, Cavichiolo (2010) reportou que a demanda energética para produzir uma 

tonelada de farelo de polpa cítrica, oriundo da secagem de resíduos das indústrias de suco de 

laranja, chega a ser equivalente ou até mesmo superior à quantidade de energia para produzir 

uma tonelada de suco concentrado de laranja, sendo o valor por tonelada do suco 

aproximadamente 10 vezes maior que o do farelo de resíduo.  

 Monitorar e controlar as principais variáveis do processo de secagem é essencial a fim 

de se ter uma operação em condições de processamento que não depreciem a qualidade do 

produto final e que possibilitem menor gasto de tempo e energia. Neste contexto, os modelos 

matemáticos do processo surgem como uma ferramenta fundamental na busca de condições 

ótimas de operação, permitindo uma avaliação da viabilidade econômica e da eficiência 

energética do sistema.  

O presente estudo, teve como objetivo principal avaliar o comportamento da secagem 

de resíduo industrial de polpa de goiaba num sistema batelada do tipo secador convectivo de 

bandejas e propor estratégias operacionais ótimas com base num modelo matemático 

fenomenológico capaz de descrever a evolução da umidade e temperatura nas fases sólido e 

gás em condição de uso simultâneo de uma série de bandejas. 

A avaliação do secador convectivo de bandejas teve um enfoque no estudo do 

aproveitamento de resíduos de frutas, o que permitiu obter resultados exploratórios acerca da 

viabilidade econômica no aproveitamento destes resíduos como fonte alimentar animal para a 
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região nordeste. Foi com base no modelo matemático implementado e validado com os dados 

experimentais que a melhor estratégia operacional foi investigada, visando encontrar um 

procedimento favorável à minimização do tempo de processamento e, consequentemente, 

menor gasto energético. Este trabalho foi realizado de acordo com as seguintes etapas de 

desenvolvimento:  

(i) levantamento de dados experimentais em diferentes condições de secagem 

seguindo um planejamento fatorial e utilizando um secador em escala laboratorial; 

(ii) implementação de um modelo matemático fenomenológico do processo, estimação 

de parâmetros da secagem e transferência de calor e validação do modelo com os dados 

experimentais obtidos; 

(iii) simulação de novas estratégias operacionais, buscando-se a otimização do 

consumo energético do equipamento; 

(iv) análise estatística dos resultados. 

 

O presente documento de tese está organizado em 05 (cinco) capítulos. No Capítulo 1, 

foi apresentada de forma sucinta uma introdução aos temas considerados no trabalho. No 

Capítulo 2, apresentam-se os aspectos teóricos que fundamentam o estudo, levando-se em 

consideração uma revisão bibliográfica sobre as questões que dizem respeito ao trabalho. No 

Capítulo 3, estão descritos em detalhe os procedimentos e métodos utilizados na execução do 

estudo experimental e computacional do trabalho. No Capítulo 4, são apresentados e 

discutidos os resultados encontrados ao longo do estudo. Por fim, no Capítulo 5, são feitas as 

considerações finais do estudo, destacando-se os principais aspectos verificados.  Para evitar a 

inserção de um número significativo de gráficos e resultados ao longo do texto, um Apêndice 

foi introduzido ao final do documento, contendo dados gerais da tese que poderão ser 

consultados pelo leitor. 
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Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre a goiaba, aproveitamento de 

resíduos alimentícios, conceitos e definições de secagem, modelagem matemática, eficiência 

energética e otimização. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 A goiaba, sua produção no Brasil e o aproveitamento de seus resíduos 

 

O cultivo de frutas na região Nordeste do Brasil tem sido, nos últimos anos, um dos 

mais atraentes negócios agrícolas. Esta região apresenta condições climáticas propícias para a 

produção de uma grande variedade de frutas, principalmente devido ao aproveitamento de 

parte da área irrigada. Inúmeras fruteiras compõem o elenco de exploração nos diversos pólos 

de irrigação do Nordeste, dentre elas, a goiabeira. 

A goiaba (Psidium guajava, L) é originária da América tropical e foi disseminada para 

as diferentes regiões do mundo (Lemos et al., 1995), constituindo uma das mais importantes 

matérias prima para as indústrias de sucos, polpas e néctares. Tem grande aceitação no 

mercado, sendo considerada uma das melhores fontes de vitamina C, por apresentar conteúdo 

de ácido ascórbico variando de 55 a 1044 mg por 100g de polpa, dependendo do local de 

cultivo e do manejo aplicado (Rathore, 1976; Menzel, 1985; Carvalho, 1994). O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial de goiabas, ficando atrás apenas da Índia. Em 2012, a 

produção brasileira de goiabas foi de 345.332 toneladas, sendo as regiões sudeste e nordeste 

(Figura 01) as maiores produtoras, com destaque para os estados de São Paulo e Pernambuco 

(IBGE, 2012). 
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*Fonte: IBGE. 

Figura 01 – Representação da produção de goiaba, por região, em 2012.  

 

É indiscutível a importância que o cultivo da goiaba (Figura 02) representa para o 

Nordeste brasileiro como uma atividade econômica e social de grande expressão, garantindo 

renda para comunidades rurais e pequenas empresas. A importância do setor é ressaltada pela 

área destinada à colheita que é de aproximadamente 7114 hectares (IBGE, 2012). 
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Figura 02 – Cultivo da goiaba. 

 

O comércio de goiabas no Brasil é limitado pela perecibilidade dos frutos após a 

colheita, já que o fruto apresenta uma vida útil curta com senescência ocorrendo em até quatro 

dias de pós-colheita. Tal fato é responsável pela perda dos atributos de qualidade (físicos, 

sensórias e nutricionais), limitando o período de transporte e armazenamento. Desta forma, o 

desenvolvimento de processos com vistas a aumentar o tempo de vida útil torna-se 

fundamental. Um exemplo concreto deste esforço é a produção de polpa de fruta congelada, 

com grande aceitação no mercado nacional, por preservar as características organolépticas dos 

frutos. 

A polpa de fruta é o produto obtido da parte comestível dos frutos, após trituração e/ou 

despolpamento e preservação por processos físicos como pasteurização e congelamento 

(Brunini et al., 2002). O processamento de goiaba para obtenção de polpa é uma atividade 

agroindustrial importante na medida em que agrega valor econômico à fruta, evitando 

desperdícios e minimizando as perdas que podem ocorrer durante a comercialização do 

produto in natura (Furtado et al., 2000), além de permitir aumentar sua vida útil com 

manutenção da qualidade. 

Um dos principais entraves ao desenvolvimento da indústria de processamento de 

frutas em diversas partes do mundo está associado à significativa quantidade de resíduos 

orgânicos que são gerados nesta atividade. Em muitos casos o rendimento é na ordem de 38 a 

42 % em massa fresca dos frutos, o que resulta em 58 a 62% da matéria-prima descartada 

como resíduo (Pinto, 2002). 
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Nos últimos anos, especial atenção vem sendo dada para minimização ou 

reaproveitamento de resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais. Os resíduos 

provenientes da indústria de frutas envolvem quantidades apreciáveis de casca, caroço e 

outros. Esses materiais, além de fonte de matéria orgânica, servem como fonte de proteínas, 

enzimas e óleos essenciais, passíveis de recuperação e aproveitamento, que podem ser 

perfeitamente utilizados no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, aumentando seu 

valor agregado. É interessante também lembrar que o aproveitamento destes resíduos pode 

contribuir significativamente para a melhoria do meio ambiente, tendo em vista os grandes 

volumes de resíduos produzidos pelas indústrias. A preocupação com o meio ambiente 

promove à viabilização de projetos que levam à sustentabilidade do sistema de produção 

industrial. A indústria de alimentos produz uma série de resíduos com alto valor de 

aproveitamento. Inúmeros estudos utilizando resíduos industriais do processamento de 

alimentos têm sido realizados com objetivo de aproveitamento destes. Com isso, minimiza-se 

o impacto ambiental provocado por estas indústrias nas regiões onde estão situadas e ainda se 

agrega valor aos subprodutos gerados (Uchoa et al., 2008). 

Segundo Laufenberg et al. (2003), os resíduos podem conter muitas substâncias de 

alto valor, de modo que, usando-se tecnologia adequada, podem ser convertidos em produtos 

comerciais ou matérias-primas para processos secundários. Os autores apresentam três 

exemplos de implementação de transformação de resíduos de indústrias de vegetais em 

produtos de valor agregado: 1) transformação de resíduos em ingredientes para a indústria de 

sucos e panificação; 2) bioconversão destes resíduos por fermentação em estado sólido, sendo 

que, neste caso, os resíduos podem ser usados como substratos para a produção de aroma de 

frutas; e, 3) uso dos resíduos como bioadsorvente em tratamento de resíduos. 

O descarte dos resíduos do processamento de frutas representa um crescente problema 

devido ao aumento da produção e, particularmente, por este material ser propenso a 

degradação microbiológica. Aliado a isso, o custo da secagem, armazenamento e transporte de 

subprodutos são fatores economicamente limitantes. Por isso, os resíduos industriais são 

muitas vezes utilizados diretamente, sem qualquer processamento, como ração animal ou na 

forma de fertilizantes (Schieber et al., 2001). 

Em alguns trabalhos são apresentados estudos sobre o uso do subproduto da goiaba, 

abordando vários aspectos de aplicação alternativa. 
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Zavala et al. (2011) relatam que o consumo de frutas está aumentando em todo o 

mundo devido à melhoria de técnicas de preservação, transporte , sistema de marketing e 

sensibilização dos consumidores para os benefícios da saúde. As frutas exóticas tropicais são 

ricas em compostos bioativos, como constituintes fenólicos, carotenoides, vitaminas e fibra 

dietética. No entanto, a indústria de processamento de frutas lida com a grande percentagem 

de subprodutos, como cascas, sementes e miolo sem uso, gerados nas diferentes etapas das 

cadeias de processamento. Na maioria dos casos, os subprodutos desperdiçados podem 

apresentar conteúdos semelhantes ou ainda mais elevados de compostos bioativos do que o 

produto final. Esta revisão promove a produção e processamento de frutas exóticas com 

destaque para a possibilidade do aproveitamento integral dos subprodutos ricos em compostos 

bioativos. Entre os possíveis usos para esses compostos que podem ser encontrados na 

indústria alimentar, tem-se: antioxidantes (evitam o escurecimento e oxidação lipídica e são 

ingredientes alimentares funcionais), antimicrobianos, aromatizantes, corantes e aditivos 

texturizados.  

Silva et al. (2014) quantificou os níveis de resveratrol, cumarina, e outros bioativos em 

polpas e subprodutos de doze frutas tropicais, dentre estas a goiaba. Resveratrol foi 

identificado nos subprodutos de goiaba e pitanga e cumarina em maracujá, goiaba, cereja e 

subprodutos da polpa de manga. Os autores observaram que, em geral, os subprodutos 

apresentaram o conteúdo bioativo maior do que suas respectivas polpas, indicando que tais 

materiais possuem potencial nutracêutico com possibilidade de aplicação industrial. 

Nascimento et al. (2010) avaliou o potencial antioxidante de resíduo agroindustrial de 

goiaba, através de extratos hidroacetônico e hidrometanólico obtidos por extração sequencial. 

Tais extratos foram submetidos à quantificação do teor de fenólicos totais e a determinação da 

atividade antioxidante, utilizando dois ensaios: co-oxidação β-caroteno/ácido linoléico e 

inibição da peroxidação do ácido linoléico. Os autores verificaram que os extratos exibiram 

ação antioxidante relevante, mesmo tendo demonstrado eficiência apenas na etapa inicial da 

oxidação. 

Melo et al. (2011) avaliaram o teor de compostos fenólicos totais, a atividade 

antioxidante e a composição fenólica de três resíduos gerados por agroindústrias brasileiras: 

bagaço de uva Isabel (Vitislabrusca), bagaço de uva Verdejo (Vitisvinifera) e bagaço de 

goiaba (Psidium guajava). Os resultados do teor de compostos fenólicos totais encontrados 

nos extratos etanólicos e aquosos dos resíduos agroindustriais analisados mostraram que tais 
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resíduos são ricos em substâncias bioativas e podem ser explorados pela indústria de 

alimentos e farmacêutica. 

Kong & Ismail (2011) compararam o teor de licopeno e a capacidade antioxidante 

lipofílica nos subprodutos da indústria de purê de goiaba rosa, em diferentes pontos da planta 

de processamento. Os subprodutos do decantador apresentaram o maior teor de licopeno e 

antioxidante entre os pontos estudados. Os autores concluíram que tais subprodutos podem ser 

uma potencial fonte de licopeno e compostos antioxidantes. 

Martínez et al. (2012) determinaram as propriedades química e antioxidantes in vitro 

de subprodutos da industrialização de algumas frutas tropicais exóticas, como manga, 

abacaxi, goiaba e maracujá. Os autores avaliaram o potencial de uso do material como fonte 

de fibras alimentares para enriquecimento de alimentos. A retenção de água e capacidades de 

inchaço também foram determinados. Para a atividade antioxidante, três diferentes sistemas 

de teste foram utilizados. Todas as amostras analisadas apresentaram boa capacidade 

antioxidante e excelente teor de fibras. Os resultados deste estudo indicaram que as fibras 

obtidas dos subprodutos do processo de obtenção de suco de frutas exóticas pode ser 

considerada uma boa fonte de compostos naturais com atividade antioxidante significativa. 

Kobori & Jorge (2005) caracterizaram os óleos extraídos de sementes de laranja, 

maracujá, tomate e goiaba, como aproveitamento de resíduos industriais. Os óleos foram 

extraídos das sementes com extrator Soxhlet, utilizando-se como solvente o éter de petróleo. 

A caracterização dos mesmos foi realizada por meio de métodos analíticos padrões para óleos 

e gorduras (ácidos graxos livres, índices de peróxidos, refração, iodo, saponificação, matéria 

insaponificável e estabilidade oxidativa). As análises realizadas indicaram que esses óleos 

possuem características físico-químicas semelhantes a alguns óleos comestíveis, podendo ser 

uma nova fonte de óleos para o consumo humano. Nesta mesma linha de estudo, Vargas et al. 

(2010) avaliaram por extração supercrítica com CO2, usando acetato de etilo e etanol como 

co-solventes, a fracção fenólica obtida de sementes de goiaba (Psidium guajava L.). A 

extração foi explorada em diversas condições de operação e o processo supercrítico foi 

comparado com as técnicas tradicionais, tais como a extração em Soxhlet. A qualidade dos 

diferentes extratos foi avaliada através da atividade antioxidante, da fração fenólica e do 

rendimento do processo. 

González & Montoya (2009) estudaram a preparação de carvão ativo a partir de 

resíduos mostrando uma alternativa recente e econômica para a remoção de corantes. Neste 
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estudo, quatro amostras de carvão foram obtidas por meio de tratamento térmico a 1000ºC, 

utilizando como precursor, semente de goiaba com diferentes tamanhos de partícula. Nesta 

mesma linha de estudos, Rocha et al. (2006) trataram efluentes de cobre (poluentes de grande 

relevância ambiental), com carvões ativados produzidos a partir de endocarpo de noz de 

macadâmia e semente de goiaba, resíduos gerados em larga escala pela agroindústria. Tais 

carvões foram comparados com carvão ativo convencional, de endocarpo de coco. Os 

resultados mostraram que tais materiais são eficientes para o tratamento de efluentes contendo 

cobre, de modo que os resíduos teriam um destino nobre de aplicação industrial. 

No âmbito do aproveitamento dos resíduos como alimento animal, Oliveira et al. 

(2012) avaliaram a influência da utilização de resíduos agroindustriais oriundos do 

processamento da goiaba em dietas para ovinos da raça Santa Inês por meio do estudo da 

composição tecidual da carcaça. Níveis de substituição do milho pelo subproduto da goiaba 

superior a 40% na dieta promovem redução dos principais tecidos da carcaça, ou seja, 

apresenta menores rendimentos de tecidos comestíveis. Santos et al. (2009) determinaram 

diversos parâmetros nutricionais e de digestibilidade do farelo do resíduo de goiaba e do 

farelo de coco aplicados como ingredientes para rações de alevinos de tilápia do Nilo. 

Azevêdo et al. (2011) também avaliaram o conteúdo energético e a digestibilidade de 

subprodutos agrícolas e agroindustriais na formulação de ração animal. Os subprodutos 

estudados foram de abacaxi, cacau, dendê, feijão, girassol, goiaba, mandioca casca, mandioca 

haste, mandioca rama, mamão, manga, maracujá, nabo e farelo de glúten de milho. 

A tecnologia da conservação de alimentos consiste, atualmente, na aplicação de alguns 

princípios físicos ou químicos tais como: uso de altas e baixas temperaturas, eliminação de 

água, adição de substâncias químicas, uso de certas radiações e filtração. Resultam desses 

processos transformações físico-químicas capazes de prolongar a vida do alimento. Assim, 

alguns processos tecnológicos da conservação de alimentos conhecidos atualmente podem ser 

aplicados, como: altas temperaturas, baixas temperaturas, eliminação de água (desidratação 

osmótica, secagem, liofilização, concentração e prensagem), aditivos químicos e irradiação 

(Ramos et al., 2006). 

Diante do exposto, é possível dizer que o resíduo da goiaba consiste num material com 

potencial de aproveitamento econômico importante para a região Nordeste do Brasil, 

principalmente como fonte de nutrição animal, já que a referida região passa por longos 

períodos de estiagem.  
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2.2 Secagem 

 

Desde a antiguidade, a humanidade tem buscado racionalizar as fontes de alimentos, 

desenvolvendo métodos tanto para a conservação como para a transformação dos alimentos. 

O método mais antigo de processamento de frutas é a secagem pelo sol. No antigo Egito, uvas 

eram secas por exposição ao sol sem nenhum tratamento prévio (Pontes et al., 2007). 

A remoção de água de alimentos sólidos surgiu como uma forma de reduzir a 

atividade de água (aw) para inibir o crescimento microbiano, evitando, assim, a deterioração 

do mesmo. Tal remoção passou a ter grande importância na redução dos custos energéticos, 

de transporte, embalagem e armazenagem destes alimentos. 

No processamento de produtos alimentícios, a secagem constitui uma das técnicas 

mais aplicadas (Evangelista, 2005), consistindo em um complexo processo simultâneo de 

transferência de calor e massa entre o produto e o ar de secagem, visando remover o excesso 

de água contida no material por meio de evaporação, geralmente causada por convecção 

forçada do ar aquecido (Yilbas et al. 2003).  

A utilização do processo de secagem na obtenção de produtos alimentícios é de 

fundamental importância por apresentar diversas vantagens quanto aos aspectos econômico e 

logístico, das quais se destacam: conservação do produto e proteção contra degradação 

enzimática e oxidativa; estabilidade dos componentes aromáticos à temperatura ambiente por 

longos períodos de tempo; economia de energia por não necessitar de refrigeração; e redução 

da massa e volume, minimizando custos com embalagens, armazenamento e transporte. Além 

desses aspectos, a secagem tem sido utilizada também como recurso mercadológico na 

elaboração de produtos diferenciados (Almeida, 2006; Park et al., 2001; Mahayothee et al., 

2009; Femenia et al., 2009), tendo correspondência direta com o propósito do presente estudo. 

Em princípio, a secagem refere-se a perda ou remoção de água de um material, seja 

por desidratação, absorção, adsorção, condensação, reação química, entre outros. No entanto, 

é comum restringir o termo geral de secagem ao processo particular de desidratação, onde 

calor é fornecido a um dado material que contém água, a fim de remover por evaporação certo 

percentual de água deste material, obtendo-se um produto parcialmente seco. Trata-se de um 

processo com transporte simultâneo de calor e massa, acompanhado de mudança de fase 

(Barbanti et al.,1994; Lewicki e Jakubczyk, 2004). Em geral o calor é fornecido através da 

passagem de uma corrente de ar aquecido sobre o material úmido. Esta é uma das mais 
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antigas técnicas de conservação empregadas pelo homem e um dos processos comerciais mais 

usados na conservação de produtos agrícolas e alimentícios. Tal técnica permite reduzir o teor 

de umidade do produto alimentício, sem que este perca sensivelmente suas propriedades 

biológicas e nutritivas, evitando o desenvolvimento de microrganismos e de reações químicas 

indesejáveis associadas à degradação do alimento (Madamba, 2007).  

 Na secagem, o material é colocado em contato com ar quente, ocorrendo uma 

transferência de calor do ar ao produto, sob efeito da diferença de temperatura existente entre 

eles. Simultaneamente, a diferença de pressão parcial do vapor de água existente entre o ar e a 

superfície do material determina uma transferência de massa para o ar, na forma de vapor de 

água. Uma parte do calor que chega ao material é utilizada para vaporizar a água e a evolução 

da transferência simultânea de calor e massa no curso da operação faz com que tal evolução 

seja dividida esquematicamente em três períodos, conforme apresentado na Figura 03: o 

período de indução; o período de secagem à taxa constante; e o período à taxa decrescente 

(Perry, 1984). 

 Conforme apresentado na Figura 03, o período de indução (região 0) consiste na 

adequação do produto às condições de secagem, com a elevação da temperatura causando um 

rápido aumento na taxa de secagem. No período de taxa constante (região 1), a velocidade de 

transferência de massa no interior do material é igual a velocidade de evaporação da água na 

superfície do mesmo. Já no período de taxa decrescente (região 2), a velocidade de 

transferência de massa no interior do material é menor que a taxa de evaporação na superfície, 

ocorrendo a elevação da temperatura do produto. 
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Figura 03 - A evolução com o tempo (t) da taxa de secagem (dX/dt), da temperatura (T) e do 

teor de umidade do material (X) durante o processo de secagem. 

  

 Durante a secagem, a água é transportada desde o interior do sólido até a superfície do 

material, onde ocorre a evaporação. Os fatores que governam a velocidade dos fenômenos de 

transferência determinam a taxa de secagem e os mecanismos mais representativos desse 

transporte consistem na difusão líquida, difusão de vapor e fluxo de líquido e de vapor. O 

conhecimento de algumas variáveis é essencial para fundamentar o fenômeno da secagem, 

tais como: o teor de água inicial e final (equilíbrio) do material, a pressão de vapor d’água no 

material e no ar de secagem, a temperatura e velocidade do ar de secagem, a velocidade de 

difusão da água no material, dimensões da superfície exposta para secagem, as características 

físico-química do material, etc. (Brod et al., 1999). 

 

2.3 Secador de bandejas 

 

Há uma grande variedade de configurações de equipamentos e processos para aplicação 

na secagem de um determinado material. Por esta razão, os critérios de classificação e seleção 

de um sistema também são diversos. Em geral, a escolha é determinada por um conjunto de 

aspectos, envolvendo conhecimento, experiência e ciência. Há equipamentos para processar 

sólidos, pastas e líquidos com operação do tipo batelada ou contínua, e com produção em 



Revisão bibliográfica 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

16 

escala industrial que vai de 50 kg/h até 10.000 kg/h. Portanto, para selecionar uma 

configuração de secador é fundamental avaliar: a natureza do alimento, a forma e qualidade 

que se deseja dar ao produto processado, as condições operacionais, a forma física de 

alimentação, a escala de produção, o regime de operação, etc. (Gaspareto, 2005; Alonso e 

Park, 2005; Park et al., 2007; Lababidi & Baker, 2003). 

Dentre os secadores de leito estático, os secadores de bandejas são os mais antigos e 

ainda um dos mais utilizados, principalmente na secagem de produtos alimentícios (com 

destaque para frutas e vegetais) e farmacêuticos. A grande aplicação deste tipo de secador se 

deve praticamente a sua simplicidade de operação, baixo custo de montagem e versatilidade 

de uso com diferentes tipos de materiais. A configuração convencional consiste numa cabine 

na qual o material a secar é disposto em bandejas retangulares ou quadradas com fundo em 

tela e com altura recomendada de no máximo 3 cm, todas distribuídas sequencialmente ao 

longo da cabine, conforme apresentado na Figura 04. O ar de secagem é geralmente 

introduzido sob o primeiro prato (prato de fundo) e atravessa perpendicularmente os outros 

pratos em fluxo ascendente (Kiranoudis et al., 1997).  

 

Figura 04 - Configuração convencional de um sacador de bandejas. 

 

Uma outra configuração mais avançada dos secadores de bandeja são os chamados 

secadores túnel. Na configuração convencional, o secador é operado com as bandejas 

estacionárias e em regime batelada, enquanto num secador túnel as bandejas estão dispostas 

em carrinhos que se movem ao longo do túnel de secagem, garantindo um regime operacional 

semi-batelada. Neste caso, o ar aquecido é impulsionado dentro do túnel passando 

horizontalmente entre as bandejas posicionadas nos carrinhos, conforme apresentado na 
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Figura 05. Os secadores de túnel podem ser unidades com um único estágio ou múltiplos 

estágios e com fluxo de ar concorrente ou contracorrente (Cronin & Kearney, 1998). 

 

Figura 05 - Secador túnel operando em modo concorrente (Fonte: Cronin & Kearney, 1998). 

 

Para o aquecimento do ar de secagem, diversas fontes energéticas podem ser 

utilizadas, tais como: eletricidade (através de resistências elétricas), vapor (através de 

trocadores de calor), combustíveis (através da queima direta), solar (através de coletores de 

energia solar), ou mesmo uma combinação de tais fontes energéticas.  

Portanto, a flexibilidade das características de projeto e condições operacionais dos 

secadores de bandejas permite que esta configuração seja utilizada por pequenos produtores 

em comunidades agrícolas para o aproveitamento do excedente produtivo, bem como no 

aproveitamento dos resíduos das indústrias regionais de polpas de frutas que trabalham, em 

geral, com baixa capacidade produtiva.  

Em particular, para este processo de secagem é de fundamental importância o estudo 

da influência das variáveis temperatura e velocidade do ar em relação à taxa de secagem. Em 

qualquer secador de bandejas, haverá uma sistemática variação na taxa de secagem a medida 

que o ar se movimenta da entrada para a saída do equipamento. Como o ar de secagem passa 

por sucessivas bandejas ganhando umidade e diminuindo sua velocidade e temperatura, 

progressivamente a taxa de secagem diminuirá. Desta forma, o material localizado nas 

bandejas inferiores tendem a receber uma maior quantidade de energia, podendo apresentar-se 

mais seco, enquanto que o material nas bandejas superiores tendem a receber menos energia 

ficando menos seco. Tal fato mostra que a  taxa de secagem apresenta uma relação muito forte 

com a temperatura e a velocidade do ar de secagem (Amanlou & Zomorodian, 2010; Cronin 

& Kearney, 1998). 
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Tendo em vista a complexidade do comportamento de resposta da taxa de secagem em 

relação às condições operacionais, bem como o desconhecimento das características do 

material sobre o processo de secagem, é de fundamental importância proceder um estudo 

experimental com o propósito de obter informações necessárias para o entendimento das 

principais relações que envolvem os parâmetros de secagem. Com a análise das curvas de 

secagem é possível compreender melhor o processo, permitindo definir as melhores condições 

e procedimentos para a desidratação do material, de modo a garantir a qualidade requerida 

(Oliveira et al., 2002). 

 

2.4 Modelos matemáticos - secagem 

 

Diversos são os modelos matemáticos utilizados para descrever os processos de 

secagem, auxiliando em estudos de simulação, projetos e otimização. A modelagem ou 

descrição matemática da evolução do teor de umidade no alimento é requerida para o projeto 

e simulação da operação de secagem, assim como para determinar propriedades físicas ou de 

engenharia. O modelo matemático é, sem dúvida, a forma mais versátil e barata que um 

engenheiro pode usar, uma vez que diferentes variações nas características e entradas de um 

sistema podem ser analisadas facilmente apenas fazendo uso dos modelos. Diferentes 

modelos do processo de secagem têm sido empregados no projeto de novos sistemas de 

secagem, e na otimização dos já existentes, ou ainda no controle do processo (Karathanos e 

Belessiotis, 1999). 

 Para o caso particular dos secadores de bandeja, os modelos matemáticos são 

formulados baseados nas hipóteses ou de camada fina ou de camada espessa. Nos modelos de 

camada fina, as variáveis são consideradas para serem dependentes apenas do tempo, o que 

caracteriza a hipótese de homogeneidade no domínio espacial. Já nos modelos de camada 

espessa, as variáveis são dependentes não só do tempo, mas também da posição no espaço, 

podendo ser considerado um domínio espacial unidimensional, bidimensional ou 

tridimensional. 

 Perry (1984) considera os modelos ou equações de secagem em camada fina 

classificados segundo três categorias: teóricos, semi-empíricos e empíricos. Os modelos 

teóricos consideram os diferentes mecanismos de transporte de umidade e consistem da 

solução das equações da transferência de massa e de calor no material. Os modelos semi-
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empíricos levam em conta a transferência de massa e admitem o processo como isotérmico. Já 

os modelos empíricos são amplamente usados para a obtenção da cinética de secagem, 

resultando em equações ajustadas com dados experimentais que descrevem de modo simples 

a umidade do material com o tempo para condições específicas do processo de secagem. 

 

2.4.1 Modelo de Fick versus modelos semi-empíricos e empíricos 

 

O modelo fenomenológico baseado na lei de Fick, admitindo o processo como 

isotérmico, tem sido bastante aplicado pelos pesquisadores, principalmente para produtos 

alimentícios que apresentam elevada umidade inicial, tais como: frutas e vegetais (Arévalo-

Pinedo and Murr F.E.X., 2005; Lescano e Tobinaga, 2004; Park et al., 2001; Park et al., 2004; 

Nieto et al., 2001). Os modelos semi-empíricos, em geral, baseiam-se na simplificação do 

modelo de Fick. 

Para geometrias simples e transferência de matéria unidimensional, a Lei de Fick é 

escrita como: 

 

1
. . qs s

q

U U
D z

t z zz

   
  

   
 (01) 

 

sendo: Us a umidade do material; t a variável temporal; D o coeficiente de difusão; z a 

coordenada espacial; e q o coeficiente que expressa a geometria do sistema, podendo assumir 

valor 0 para geometria plana, 1 para geometria cilíndrica e 2 para geometria esférica. 

 Como o fenômeno de migração de líquido no interior do material é complexo, 

costuma-se trabalhar com uma difusividade efetiva (Def), considerando todos os efeitos que 

possam intervir na difusividade. Portanto, a Equação de Fick fica simplificada para a forma: 
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 Nesta condição, Crank (1975) e Keey (1997) apresentaram soluções analíticas para as 

diferentes geometrias e para o caso particular da geometria plana, a solução foi dada como: 
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 É importante ressaltar que tal solução só é válida se o número de Biot (Bi = km∙L/Def) 

de transferência de matéria tender a valores de Bi > 40. 

 

 Lewis (1921) fez referência à Lei de Fick em seus primeiros trabalhos e sugeriu uma 

equação onde expressa que o decréscimo da taxa de secagem é proporcional à diferença entre 

o teor de umidade instantâneo e o teor de umidade de equilíbrio do material, na forma: 

 

.( )s

s eq

dU
k U U

dt
    (04) 

 

sendo k a constante para descrever a taxa de secagem. 

 A solução da Equação 04 para um determinado intervalo de tempo resulta em: 

 

( . )k tRU e   (05) 

 

que é conhecida como lei exponencial de secagem. 

 Matematicamente, é possível fazer uma certa analogia da solução obtida por Lewis 

(1921) com a solução da Lei de Fick para a geometria plana, considerando apenas o primeiro 

termo da série dada na Equação 05, o que resulta em: 
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A similaridade matemática do modelo de Lewis com a simplificação da solução da Lei 

de Fick é a base da maioria dos modelos empíricos utilizados para o ajuste das curvas de 

secagem. Como o modelo difusional nem sempre ajusta adequadamente o comportamento da 
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taxa de secagem, principalmente devido a interferências no efeito das resistências interna e 

externa do material, os pesquisadores têm aplicado frequentemente tais modelos empíricos. 

Na Tabela 01 estão apresentados os principais modelos empíricos para descrição das taxas de 

secagem. É possível observar que todos os modelos são simples variações do modelo de 

Lewis com adição de parâmetros pré-exponenciais ou parâmetros de potência, bem como o 

uso de dois termos exponenciais com parâmetros distintos. É importante ressaltar que tais 

modelos são usados apenas para o ajuste das equações aos dados experimentais obtidos em 

condições específicas de secagem. Portanto, não estão definidos com base numa teoria e, por 

esta razão, são limitados para uso apenas nas condições estudadas e não podem ser 

extrapolados para fins de projeto e otimização do processo. 

 

Tabela 01 - Modelos empíricos para secagem de alimentos comumente reportados na 

literatura - Fonte: Radhika G.B et al. (2011). 

Modelo Equação 

Page exp( )nRU kt   
Page modificado exp( )nRU kt   
Page Modificado II 2exp( ( / ) )nRU c t L   
Lewis exp( )RU kt   

Henderson e Pabis .exp( )RU a kt   

Logarítmico .exp( )RU a kt c    

Modelo de dois termos 
0 1.exp( ) .exp( )RU a k t b k t     

Modelo de Fick simplificado 2.exp( ( / ))RU a c t L   
Wang e Singh 21 . .RU a t b t    

Obs.: n, k, c, a, k0, b, k1 são parâmetros de ajuste dos modelos apresentados. 

 

 Um número significativo de trabalhos tem sido reportado na literatura utilizando 

modelos empíricos para avaliarem taxas de secagem de vários materiais. No caso particular de 

frutas ou subprodutos de frutas, alguns dos trabalhos publicados incluem o estudo da cinética 

de secagem para: maçã (Funebo & Ohlsson, 1998); mamão formosa (El-Aouar et al., 2003; 

El-Aquar e Azoubel, 2002)); pera (Park et al., 2001); Kiwi, abacate e banana (Ceylan et al., 

2007); tomate (Hernandez et al., 2002; Azoubel, 2003); sementes de tomate (Sogi et al., 

2003); caju (Gouveia et al. ,2002; Moura, 2001); acerola (Almeida et al., 2006); abacaxi 

(Nicoleti et al., 2001); sementes de maracujá (Carlesso et al., 2005); cajá (Gouveia et al., 

2005); seriguela (Furtado et al., 2010); goiaba (Rodrigues et al., 2002; Sousa et al., 2003); 

resíduos de caju e goiaba (Matias et al., 2005). 
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2.4.2 Modelos teóricos 

 

A literatura apresenta inúmeros modelos matemáticos que visam descrever os 

fenômenos de transferência de calor e massa no processo de secagem. Os modelos mais 

empregados baseiam-se nos seguintes princípios: 

 Equilíbrio termodinâmico entre as fases sólida e gasosa; 

 Difusão mássica e térmica no interior do sólido; 

 Modelos a uma fase, que considera um único campo de velocidade, temperatura e 

fluxo mássico para as fases sólida e gasosa; 

 Transferência de calor e massa entre fases, modelos a duas fases, que considera 

campos distintos de temperatura, fluxo mássico e umidade para as fases sólida e 

gasosa e 

 Transferência de calor e massa entre fases, modelos a três fases, composto pelo 

modelo a duas fases com a adição de uma terceira fase formada por bolhas de gás. 

Este modelo tem sido aplicado na descrição da secagem em leito fluidizado de 

partículas finas. 

 

Um modelo completo, admitindo a relação entre a transferência de calor e massa em 

meios capilares porosos não saturados, homogêneos e isotrópicos e levando em conta o efeito 

do termo gradiente, foi primeiramente estabelecido por Luikov (1966, 1975). A partir de 

fundamentos da termodinâmica dos processos irreversíveis, Luikov estabeleceu os balanços 

de massa e calor numa matriz porosa, desprezando efeitos de campo gravitacional, de reações 

químicas e variações geométricas. Admitiu também que, num elemento infinitesimal, a 

temperatura da estrutura capilar e da mistura água/vapor é a mesma e considerou que o teor de 

umidade transportado é uma mistura de água/vapor. Para um corpo capilar-poroso com dois 

fluxos envolvidos em um sistema de quatro fases (ar, vapor, líquida e sólida), Luikov (1966) 

apresentou o seguinte modelo matemático representado pelo sistema de equações diferenciais 

parciais: 
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Os coeficientes Kij são dependentes das propriedades físicas do material, tais como 

difusividade e condutividade térmica e podem apresentar-se de forma acoplada segundo os 

vários mecanismos de transporte. Os valores destes coeficientes não estão disponíveis para a 

maioria dos materiais e a obtenção destes através de experimentos é bastante complexa. Uma 

simplificação comumente realizada consiste em desprezar os efeitos do gradiente de pressão 

total, desprezar os efeitos do gradiente de temperatura no interior do material e de evaporação 

interna. Como resultado, o modelo de Luikov simplificado torna-se um sistema de duas 

equações diferenciais parciais desacopladas, sendo os únicos parâmetros do modelo o 

coeficiente de difusão de massa (Dm) e de calor (Dt), na forma: 
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Um outra abordagem de modelos teóricos que vem sendo amplamente utilizada pelos 

pesquisadores são os chamados modelos a duas fases. Tais modelos consistem basicamente 

em escrever balanços de massa e energia para a fase sólida, referente ao material que se deseja 

secar, e para a fase gás, referente ao ar geralmente empregado como gás de secagem. Tal 

abordagem vem sendo amplamente utilizada por apresentar um número reduzido de 

parâmetros relacionados aos fenômenos de transferência de calor e massa e à isoterma de 

secagem. Enquanto o modelo a duas fases apresenta dois coeficientes globais referentes aos 

fenômenos de transferência de calor e massa, os modelos que consideram os perfis de 

temperatura e de massa internos às partículas, modelo de difusão e modelo de Luikov (1966), 

apresentam um número mais elevado de parâmetros. 

Em diversos estudos a abordagem de modelos a duas fases tem sido empregada com 

hipóteses variadas em relação ao desenvolvimento dos balanços de massa e energia para as 

fases sólido e gás. A depender do tipo de equipamento de secagem, das características do 

material a ser processado e das condições operacionais, diferentes equações podem ser 

escritas. Em geral, as equações desde tipo de abordagem apresentam uma forma geral dada 

por: 
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A depender da complexidade do processo, as funções que se encontram no lado direito 

das equações do sistema podem apresentar termos difusivos e convectivos, além de 

apresentar-se com forte acoplamento em seus termos. Diversas condições iniciais e de 

contorno também podem ser admitidas e dependem do sistema em estudo. 

Os primeiros trabalhos com este enfoque foram desenvolvidos por Brooker et al. 

(1974) que, no desenvolvimento das equações do modelo, adotaram algumas hipóteses 

simplificadoras que são aceitas pela grande maioria dos pesquisadores. Entre as hipóteses 

adotadas no modelo a duas fases a menos usada é a hipótese de redução da espessura do meio. 

Para o caso de materiais com altos teores de umidade inicial, esta hipótese é válida e o 

fenômeno de encolhimento do leito deve ser considerado na modelagem. 

Katekawa (2006) apresenta tabelas com alguns exemplos de equações de balanço de 

massa e energia encontradas na literatura para descrever a secagem incluindo o efeito do 

encolhimento do meio. 

Calçada (1994) utilizou o modelo a duas fases para descrever a secagem de milho em 

leito fixo. O sistema de equações diferenciais parciais foi reduzido a um sistema algébrico-

diferencial por meio da discretização das derivadas parciais ao longo da altura do leito e 

integrado ao longo do tempo. O modelo foi validado com base em dados experimentais de 

secagem de grãos de milho em leito fixo, tendo sido obtidos resultados satisfatórios para a 

simulação da umidade de ambas as fases e da temperatura da fase gasosa. 

Mayta (1994) determinou o coeficiente global de transferência de massa na secagem 

de sementes de milho em leito deslizante e fluxos cruzados, avaliou a influência das variáveis 

operacionais e validou o modelo a duas fases nesta configuração de secador. 

Mancini (1996), por meio de dados experimentais de secagem em camada delgada, 

determinou correlações entre os coeficientes globais de transferência de massa e a 

temperatura e a vazão do ar de secagem para grãos de milho, soja e feijão. A partir dos dados 

apresentados por Calçada (1994) e Mayta (1994) o autor validou o modelo a duas fases para a 
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descrição da secagem em secadores de camada espessa, leito fixo e deslizante com fluxos 

cruzados, respectivamente. O autor constatou que os coeficientes obtidos puderam ser 

utilizados em conjunto com o modelo a duas fases na simulação do processo de secagem 

apresentando desvios médios para a umidade dos grãos da ordem de 10 %. 

Lima (2004) simplificou o modelo a duas fases de Massarini e Silva Telles (1992), 

considerando equilíbrio térmico entre as fases gás e sólido. O modelo, que consiste de 

balanços de massa para a fase sólida e fase gás, além de um balanço de energia para a mistura 

gás-sólido, mostrou-se bastante vantajoso por não apresentar muitos parâmetros ajustáveis. 

Segundo Goneli et al. (2007), quando nos referimos ao projeto de dimensionamento 

ou aperfeiçoamento de equipamentos de secagem, é extremamente necessário obter 

informações teóricas que descrevam a operação. A evolução das transferências simultâneas de 

calor e de massa, no curso da operação de secagem, faz com que esta seja dividida, 

esquematicamente, em três períodos. (Prado; Park; Alonso, 2000). 

Iguaz et al. (2003) propuseram um modelo dinâmico para a simulação do processo de 

secagem de produtos vegetais, no qual o secador foi dividido em dez volumes de controle e os 

balanços de massa e energia foram aplicados a cada um deles. As predições do modelo 

sugerem as umidades do ar, do produto e a temperatura como dependentes das condições 

operacionais do secador rotatório, uma vez que a temperatura de entrada do ar é a variável que 

exerce maior efeito. Neste modelo, imaginando-se a divisão do secador em n volumes de 

controle de área A e comprimento L / n, como mostra a Figura 04, as seguintes suposições são 

adotadas, com o intuito de simplificar o modelo: 

 

 as dimensões das partículas não variam durante o processo de secagem; 

 não há período de taxa constante e as medidas são realizadas somente durante o 

período de taxa decrescente; 

 o fluxo mássico de ar permanece constante ao longo de todo o secador; 

 o secador sempre opera na faixa ótima, que, segundo Friedman e Marshall (1949), 

ocorre quando a relação entre os volumes de material e do secador fica entre 3 e 7 % 

do volume secador. 

 

Kemp e Oakley (1997) propuseram uma sistemática de simulação e “scale-up” de 

secadores rotatórios baseada num modelo incremental unidimensional, em que um conjunto 
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de equações para o movimento da partícula, transferências de calor e massa, balanços de 

massa e energia em condições locais devem ser resolvidas simultaneamente sobre pequenos 

incrementos ao longo do secador. Tais incrementos podem ser fixados em relação ao tempo, 

comprimento ou umidade do material. 

Corazza et al. (2003) propuseram um modelo transiente para um secador do tipo 

esteira, utilizado na secagem de gelatina, que foi obtido através de balanços de massa e 

energia, sendo inicialmente consideradas três hipóteses para a isoterma de equilíbrio e duas 

para a taxa de secagem. A definição dessas expressões foi realizada pelo ajuste do modelo aos 

dados de uma situação típica de operação com as principais variáveis do processo medidas 

pelo acompanhamento de um lote de gelatina ao longo do secador. Realizou ensaios para se 

obter a curva de secagem, indicando que a secagem da gelatina ocorre essencialmente em uma 

fase. Assim, o modelo utiliza a isoterma de Henderson e uma expressão para a taxa de 

secagem de apenas uma fase. Os resultados da simulação do modelo nas condições do 

processo demonstram que esse é capaz de representar as principais tendências do processo. 

 Zhihuai e Chongwen (1999) fizeram a simulação e otimização do projeto de um 

secador de grãos com fluxo cruzado. Um sistema de equações diferenciais parciais foi usado 

para simular a variação da temperatura e umidade do grão e o método do polígono complexo 

para a otimização, tendo uma função sobre o consumo de energia como base. A conclusão da 

pesquisa destes autores é que as condições de operação, pequenas mudanças na estrutura e 

dimensões do secador têm efeitos decisivos na performance do equipamento. 

 

2.5 Planejamento experimental 

 

O planejamento experimental, também denominado delineamento experimental, 

representa um conjunto de ensaios estabelecido com critérios científicos e estatísticos, com o 

objetivo de determinar a influência de diversas variáveis nos resultados de um dado sistema 

ou processo. É uma ferramenta no desenvolvimento de novos processos e no aprimoramento 

de processos em utilização. Um planejamento adequado permite, além do aprimoramento de 

processos, a redução da variabilidade de resultados, a redução de tempos de análise e dos 

custos envolvidos, bem como a escolha de parâmetros adequados e sua otimização. Além 

disso, o planejamento experimental é uma ferramenta importante para a avaliação dos efeitos 

das condições experimentais em relação aos parâmetros presentes nos modelos matemáticos 
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construídos para descreverem o processo. Tal avaliação permite investigar se os parâmetros 

podem estar correlacionados com as condições operacionais do sistema e como podem ser tais 

relações. 

 Assim o pesquisador deve conhecer exatamente o que deseja estudar, como obter os 

dados, bem como ter uma estimativa qualitativa de como esses dados serão analisados. 

Também é desejável, sempre que possível, o estabelecimento de um modelo físico-

matemático que estabeleça funções que relacionem as diversas variáveis influentes no 

processo com os resultados que se deseja analisar. 

A elaboração de um modelo físico-matemático, mesmo que aproximado, possibilita 

um planejamento experimental mais dirigido, definindo-se valores de estudo adequados para 

as variáveis, reduzindo desta forma o número de ensaios. 

Montgomery (1991) indica um procedimento para o planejamento e para a análise dos 

resultados: 

1. reconhecimento e definição do problema, como discutido no parágrafo anterior, que em 

grande parte depende da experiência já adquirida no estudo de processos semelhantes; 

2. escolha das variáveis (fatores de influência) e das faixas de valores em que essas variáveis 

serão avaliadas, definindo-se o nível específico (valor) que será empregado em cada ensaio. 

Deve-se verificar como essas variáveis serão controladas nos níveis escolhidos e como eles 

serão medidos. A avaliação intensiva de diversas variáveis pode ser necessária quando o 

estudo encontra-se em seus estágios iniciais e não se detém uma experiência anterior, 

exigindo a avaliação das variáveis em diversos níveis. Quando deseja-se verificar a influência 

de uma variável em particular, o número de níveis deve ser reduzido, além de manter-se as 

demais variáveis influentes em níveis tão constantes quanto possível. 

3. escolha adequada da variável de resposta, de modo que se garanta a objetividade na 

análise dos resultados obtidos. O critério principal para essa escolha é de que o erro 

experimental de medida da variável de resposta seja mínimo, permitindo a análise estatística 

dos dados, com um número mínimo de réplicas; 

4. delineamento dos experimentos: tamanho da amostra (número de réplicas), sequência de 

execução dos ensaios, necessidade de aleatorização ou do uso de blocos. Como afirmado 

anteriormente, a experimentação é um processo iterativo. Principalmente em processos 

complexos, com diversas variáveis influentes, não se deve partir de um conjunto extenso de 

experimentos, que envolva um grande número de variáveis, estudadas em diversos níveis. É 
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mais produtivo estabelecer se um conjunto inicial com número reduzido de ensaios (poucas 

variáveis, poucos níveis de avaliação), ir aprendendo sobre o processo e aos poucos, 

acrescentar novas variáveis e níveis e eliminar variáveis que não se apresentem influentes. 

Com essa iniciativa, reduz-se o número total de ensaios e o que é mais importante reserva-se 

os recursos para aqueles ensaios realmente importantes, que normalmente não fornecem 

resultados objetivos nas tentativas iniciais; 

5. execução dos experimentos, monitorando-os e controlando-os. Essa etapa é extremamente 

importante pois garante a validade experimental e exige do pesquisador um conhecimento 

profundo dos instrumentos, equipamentos e métodos de controle e monitoramento; 

6. análise dos resultados, com o uso de métodos estatísticos, a fim de que as conclusões 

estabelecidas sejam objetivas. Destaque-se que esses métodos não permitem afirmar se uma 

dada variável apresenta ou não um determinado efeito: eles apenas garantem a confiabilidade 

e a validade dos resultados, de modo que se possa determinar o erro associado nas conclusões, 

de acordo com um dado grau de confiança previamente estabelecido; 

7. elaboração das conclusões e recomendações a partir da análise dos resultados. As 

conclusões e recomendações permitirão que decisões sejam tomadas a respeito do processo 

em estudo. Uma documentação extensa, com o uso de gráficos e tabelas permite que se 

apresente os resultados obtidos, a análise efetuada, bem como futuras repetições do 

procedimento empregado. 

Montgomery (1991) faz algumas recomendações sobre o uso de métodos estatísticos para 

o planejamento experimental: 

 o conhecimento técnico específico, não estatístico sobre o problema deve ser usado; 

 o delineamento experimental deve ser o mais simples possível; 

 reconhecer a diferença entre o que é significativo estatisticamente e o que é 

significativo na prática, seja industrial ou de pesquisa e, 

 reconhecer que a experimentação é um processo iterativo. 

 

2.6 Avaliação e otimização energética em processos de secagem 

 

Os secadores são equipamentos consumidores de grande quantidade de energia e tal 

consumo se deve particularmente a necessidade de calor para evaporar toda a água a ser 

removida do produto. Além disso, os secadores em geral tendem a ter inerentemente baixa 
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eficiência energética (Kemp, 2005). Portanto, o consumo de energia e a capacidade de 

secagem de um secador são parâmetros de grande importância na escolha do sistema. Muitos 

trabalhos têm sido desenvolvidos com o objetivo de conservação e racionalização do uso de 

energia durante a secagem e o desempenho de um processo de secagem é caracterizado por 

vários índices, tais como: taxa de evaporação, consumo de energia e eficiência energética 

(Kudra, 2004, Atuonwu et al., 2011) 

Eficiência energética é expressa pela razão entre a energia requerida para evaporar a 

água do produto e a quantidade de energia fornecida ao sistema. A energia fornecida ao 

sistema inclui a energia para o aquecimento do ar e a energia elétrica utilizada. Os gastos com 

energia para secagem, movimentação do ar e do produto são parâmetros que devem ser 

analisados com profundidade, pois se não forem satisfatórios, podem inviabilizar 

financeiramente um projeto. Temperaturas de secagem excessivamente baixas podem não 

aproveitar todo o potencial técnico do secador, resultando em maior tempo de secagem do 

produto e maior consumo de energia. Temperaturas de secagem mais elevadas sugerem menor 

demanda de energia para evaporar uma unidade de massa de água do produto, isto é, o 

secador é mais eficiente energeticamente nessas condições. Mas excessivas temperaturas 

podem causar danos aos produtos (Ferreira, 2005). 

A eficiência energética de um secador, definida como a razão entre a energia requerida 

para evaporar a água do produto e a quantidade de energia fornecida ao sistema, pode ser 

obtida a partir dos balanços de massa e energia em torno do secador ou pode ser determinada 

como um produto das eficiências parciais relacionadas aos fatores internos e externos que 

afetam o consumo de calor no secador (Kudra, 2004; Raghavan et al., 2005). 

Para o aquecimento do ar durante o processo de secagem, pode ser utilizada qualquer 

fonte de calor. A praticidade, o potencial energético, a disponibilidade e o custo são o que 

normalmente definem o que utilizar. Há que se considerar também as eficiências técnica e 

econômica, os efeitos sobre o meio ambiente, o domínio tecnológico do processo e o produto, 

bem como o efeito sobre a qualidade do produto seco e o conforto aos operadores dos 

equipamentos (Elias, 1999; Barbosa, 2002). 

Bakker-Arkema et al. (1978) propuseram três expressões para conceituar a eficiência 

energética de secagem: a) eficiência de combustível; b) eficiência térmica; e eficiência de 

secagem. A eficiência de combustível foi definida em função da razão estabelecida entre a 

energia utilizada para a evaporação da água e a massa de água evaporada. O índice de 
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desempenho do secador, para o cálculo de energia requerida por alguns tipos de secadores de 

grãos a partir da sua capacidade, foi proposto e definido como sendo a energia total requerida 

para evaporar um grama de água dos grãos, sob condições padrões de teste previamente 

estabelecidas. A energia total é o resultado da soma da energia utilizada para o aquecimento 

do ar de secagem, para a movimentação dos grãos durante a secagem e para o resfriamento. 

Os referidos autores recomendaram que os seguintes parâmetros e especificações devem ser 

considerados na avaliação do desempenho de secadores: 

a) na entrada do secador: teor de água, tipo e temperatura dos grãos; razão de umidade e 

temperatura do ar; grãos quebrados e material estranho; 

b) na saída do secador: teor de água (máxima, mínima e média) e temperatura média dos 

grãos, grãos quebrados e material estranho; 

c) no secador: fluxo de grãos, vazão de ar, temperatura e razão de umidade do ar e pressão 

estática; e 

d) energia necessária para aquecer o ar e para proporcionar a movimentação do ar e do 

produto. 

Utilizando a metodologia descrita por Bakker-Arkema et al. (1978), Silva(1980) 

avaliou sistemas automáticos de secagem para milho, em lotes e em fluxos contra correntes, e 

obteve eficiências de secagem de 6.584 e 4.699 kJ.kg-1 de água evaporada, respectivamente. 

Silva (1991) trabalhou com secador de fluxos contracorrentes na secagem de café e 

utilizou temperatura do ar de secagem de 60, 80 e 100 °C, obtendo consumos específicos de 

energia de 8.300, 7.547 e 6.442 kJ.kg-1 de água evaporada, respectivamente. 

Cardoso Sobrinho (2001), avaliando um secador rotativo com capacidade de 15 m
3
 e 

temperatura do ar de secagem de 60 °C, utilizando café, obteve valores do consumo 

específico de energia médio de 14.817, 16.211 e 19.946 kJ.kg-1 de água evaporada para 

redução do teor de água de 39,0 para 11,0; 41,0 para 11,0; e 34,0 para 12,0% b.u., 

respectivamente. 

Keener e Glen (1978) afirmaram que os fatores que afetam a eficiência energética de 

secagem incluem as umidades inicial e final, a temperatura e as propriedades físicas dos 

grãos; são também, consideradas a resistência à passagem do fluxo de ar através da massa, a 

umidade relativa, a temperatura do ar de secagem, as características do ventilador e a fonte de 

aquecimento do ar. 
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Rodrigues (1982) propôs a utilização de alguns conceitos que, possivelmente, 

definiriam critérios para o atendimento de eficiência energética de um sistema de secagem, 

que são: a) eficiência de energia total; b) eficiência de energia efetiva. O primeiro caso é 

definido como sendo a razão entre o calor sensível utilizado no processo de secagem e a soma 

entre o calor sensível do ar ambiente e o calor adicionado. Entende-se por eficiência 

energética efetiva a relação entre o calor sensível utilizado no processo de secagem e o calor 

sensível disponível no ar de secagem. 

Adicionalmente, o método da análise exergética vem sendo bastante utilizado no 

âmbito dos processos de secagem com o objetivo principal da busca de condições 

operacionais mais eficientes. Diversos trabalhos têm sido publicados com análise exergética 

de sistemas de secagem, motivados principalmente pelos altos preços da energia, pelas 

questões de segurança ambiental e pela elevada demanda por produtos da secagem com alta 

qualidade. A análise energética consiste numa abordagem básica e tradicional de estimar os 

vários processos de conversão energética. Tal abordagem está baseada nos princípios de 

conservação de energia e não proporciona informações sobre aspectos de irreversibilidade, 

sendo inábil para distinguir as diferentes qualidades da energia. Por outro lado, a análise 

exergética proporciona uma visão mais realista dos sistemas e tem surgido como uma 

ferramenta importante de avaliação para a engenharia. A exergia é definida como sendo a 

máxima quantidade de trabalho possível de ser obtida quando alguma matéria é levada a um 

estado de equilíbrio termodinâmico com os componentes comuns do ambiente natural por 

meio de processos reversíveis. É uma medida do potencial de uma corrente provocar 

mudança, como uma consequência de não ser completamente estável em relação ao meio de 

referência. Desta forma, a análise exergética pode proporcionar uma maior compreensão 

sobre o sistema e é aplicada para fins de avaliação e otimização de processo. Aghbashlo et al. 

(2013) publicaram recentemente uma revisão sobre o uso da análise exergética em sistemas de 

secagem, mostrando que tal abordagem tem sido aplicada nas diferentes configurações de 

processos de secagem.  

De acordo com Kemp (2005), a redução de energia num sistema de secagem pode ser 

alcançada por um dos seguintes métodos: 

 Reduzindo o requisito inerente a energia para a secagem, por exemplo, por 

eliminação de água da alimentação; 
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 Aumentando a eficiência do secador através da redução das perdas de calor, do 

fluxo de ar total e dos tempos de batelada; 

 Recuperando o calor dentro do sistema de secagem entre as correntes quentes e 

frias; 

 Trocando calor entre o secador e processos vizinhos; 

 Usando fontes de calor de baixo custo para suprir a necessidade de calor; 

 Combinando calor e energia; co-gerar energia enquanto fornece o calor 

necessário ao secador; 

 Usando bombas de calor para recuperar o calor residual e fornecer 

aquecimento ao secador. 

 Os dois primeiros métodos citados podem ser categorizados como forma direta de 

minimização do consumo de calor do sistema. Os dois métodos seguintes fazem uso da 

recuperação de calor para minimizar a quantidade requerida da fonte externa. Os demais 

métodos reduzem custo de utilidades de aquecimento. Tais métodos foram apresentados numa 

ordem lógica na qual poderiam ser investigados do ponto de vista prático (Kemp, 2005). 

 A modelagem matemática é uma ferramenta importante para predizer o desempenho 

dos processos, de modo que uma análise por simulações é menos dispendiosa e gasta menos 

tempo que um estudo prático-experimental. Desta forma, o uso de modelos matemáticos é 

essencial para a otimização dos processos. 

 As técnicas de otimização buscam o máximo ou mínimo valor para uma determinada 

função e a resposta está relacionada a melhor solução para o problema posto. A otimização 

pode ser utilizada para diversas atividades, tais como: otimização técnico-econômica, controle 

de estoque, planejamento de produção, otimização de processos, integração energética, 

estimação de parâmetros, reconciliação de dados, controle de processos, etc. Na formulação 

de um problema de otimização três elementos básicos são incluídos (Edgar & Himmelblau, 

1988): 

  (i) modelo matemático do sistema - responsável pela descrição das variáveis do 

sistema; 

 (ii) a função objetivo - corresponde a função matemática cujo máximo ou mínimo 

deseja-se encontrar; 
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  (iii) as restrições - são os limites estabelecidos de acordo com o sistema para variáveis 

de decisão, e podem ser restrições de igualdade (equações) ou de desigualdade (inequações). 

Um problema pode ou não contemplar restrições. 

 Um exemplo típico de formulação de um problema de otimização é dado conforme a 

Equação 11: 

 

max : ( 1, 2, 3,..., )

:

( 1, 2, 3,..., ) 0

( 1, 2, 3,..., ) 0

( 1, 2, 3,..., ) 0

imizar f x x x xn

sujeita se

h x x x xn

g x x x xn

q x x x xn








 




 
(11) 

sendo: f a função objetivo, h a restrição de igualdade e g e q as restrições de desigualdades. 

  

Na otimização, não há um procedimento ou método único que possa ser usado de 

forma geral para a solução de todos os problemas. A escolha do método depende de diversos 

fatores, tais como: das características da função objetivo, da natureza das restrições e do 

número de variáveis do problema. Portanto, é necessário analisar o modelo matemático e suas 

variáveis, determinar o que se deseja otimizar (minimizar ou maximizar) e especificar 

claramente a função objetivo em termos das variáveis do processo, bem como as restrições, se 

houver. Em seguida, e necessário escolher e aplicar uma técnica apropriada de otimização e 

avaliar as respostas obtidas do problema (Edgar & Himmelblau, 1988). 

 Em particular, nos processos de secagem, é comum que na formulação do problema de 

otimização sejam considerados aspectos no sentido de minimizar o consumo de energia, 

reduzindo o tempo de processamento e admitindo condições operacionais adequadas para 

garantir a qualidade final do produto. Banga & Singh (1994) estudaram o problema de 

otimização na secagem de alimentos manipulando as condições do ar de secagem para 

maximizar a retenção de nutrientes, minimizar o tempo de processamento e maximizar a 

eficiência energética. 

 Smitabhindu et al. (2008) estudaram a otimização do processo de secagem de bananas 

em secador de bandejas aquecido por coletor solar. Os autores buscaram minimizar os custos 

operacionais avaliando os parâmetros operacionais e as especificações geométricas de projeto 

do coletor solar. Hossain et al. (2005) estudaram a otimização de um secador de túnel com 

aquecimento por coletor solar na secagem de pimenta, considerando um modelo de processo e 
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um modelo econômico do sistema. A otimização foi utilizada também para minimizar os 

custos e avaliar a dimensão do coletor solar. 

 Mais recentemente, estudos tem sido desenvolvidos buscando-se aliar os conceitos de 

otimização e controlabilidade, simultaneamente, buscando garantir uma menor variabilidade 

na operação dos secadores para atender aos critérios de qualidade, além de operar em 

condições de máxima eficiência energética (Atuonwu, 2013). 

 A maioria dos trabalhos publicados com abordagem de otimização de secadores, tem 

focado na obtenção de condições ótimas para variáveis operacionais (tais como: temperatura 

de secagem, velocidade do ar de secagem, taxa de alimentação, etc) ou na obtenção de 

condições ótimas de projeto (tais como: dimensões de equipamento, número de estágios de 

equipamentos, etc). Em geral, os problemas são formulados no sentido de minimizar ou 

maximizar uma função objetivo, atendendo a restrições que podem ser de igualdade ou 

desigualdade. Além disso, diversas técnicas numéricas tem sido utilizadas no cálculo do valor 

ótimo, incluindo: busca padrão adaptativa (adaptive pattern search), método simplex com 

restrição, método de busca randômica controlada, algoritmo genético, etc. 

Conforme já discutido, os secadores de bandejas estáticos apresentam como 

característica uma sistemática variação na taxa de secagem a medida que o ar de secagem 

atravessa as bandejas ao longo equipamento. Essa sistemática variação se deve ao fato de que 

o ar de secagem, ao passar pelas sucessivas bandejas, ganha umidade e tende a diminuir sua 

velocidade e temperatura, causando uma diminuição progressiva da taxa de secagem. 

Essa característica sequencial das bandejas com as condições de processamento 

permite a formulação de um problema específico de otimização, geralmente conhecido como 

otimização de sequenciamento de tarefas. Uma ideia básica deste tipo de problema consiste 

em encontrar qual a melhor mudança de sequência ou reordenamento das bandejas num 

determinado instante da secagem, para que seja possível minimizar o tempo de processamento 

da batelada, mantendo-se a umidade final do produto em níveis previamente estabelecidos. 

Portanto, o reordenamento das bandejas num dado momento durante o processamento pode 

ser considerado como um problema de sequenciamento de tarefas, já que a alteração na ordem 

das bandejas estabelece novas condições de secagem para cada bandeja durante a operação, 

alterando o resultado final da secagem na batelada. Particularmente, não há nenhum trabalho 

na literatura que aborde o problema de sequenciamento aplicado aos secadores de bandejas. 
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Em geral, um número expressivo de trabalhos publicados na literatura diz respeito a 

aplicação do problema de sequenciamento de tarefas em uma linha de produção, constituindo 

num problema clássico da literatura na área de planejamento de produção. Neste caso, o 

problema consiste basicamente em ordenar a utilização dos recursos para a execução de 

tarefas necessárias ao atendimento de determinadas demandas, podendo ser classificado pelas 

características das operações e dos recursos (tarefas) e pelo critério de otimização. As 

características do processo de produção determinam certas restrições aos problemas de 

sequenciamentos, como por exemplo: a cada instante cada tarefa só pode ser executada por 

uma máquina; uma tarefa ao ser iniciada não pode ser interrompida; a preparação de cada 

máquina demanda um certo tempo, que depende da sequência de tarefas a ser realizada nas 

máquinas. O problema em si é representado como um problema de otimização onde devem 

ser incluídas as variáveis de decisão, as relações matemáticas envolvendo tais variáveis, as 

restrições existentes e uma função destas variáveis a ser minimizada ou maximizada, para 

representar o objetivo pretendido (Marchetti & Cerdá, 2009; Maimon et al., 2000; Jensson et 

al., 2005). 
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Neste capítulo são apresentados os procedimentos aplicados em cada etapa do presente 

trabalho, incluindo: os experimentos de secagem do resíduo de goiaba em secador convectivo 

de bandejas; análises físico-químicas e bromatológicas do resíduo em estudo; as condições 

experimentais utilizadas no planejamento experimental e avaliação estatística; implementação 

de um modelo matemático para o secador convectivo de bandejas; otimização do 

processamento formulado como um problema de sequenciamento de bandejas. 

 

3. Materiais e métodos 

 

3.1  Matéria prima  

 

 A matéria prima utilizada neste trabalho foi fornecida pela indústria “Nordeste Fruit”, 

situada na cidade de Parnamirim/RN, e consistiu no resíduo resultante do processamento de 

goiaba (Psidium guajava) para a produção de polpa de fruta. A Figura 06 ilustra as etapas do 

processamento da polpa de fruta realizado na indústria, destacando-se a geração do resíduo 

utilizado neste estudo. 

 

 

Figura 06 - Fluxograma do processamento da polpa de fruta. 
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 Um único lote de resíduo de goiaba in natura foi fornecido pela indústria, totalizando 

uma quantidade acima do necessário para execução de todos experimentos. Todo o material 

foi dividido e acondicionado em sacos plásticos que foram pesados em porções de 3,0 kg, 

lacrados e armazenados a -18ºC em freezer no Laboratório de Tecnologia de Alimento da 

UFRN. Para cada experimento de secagem, o resíduo era descongelado em temperatura 

ambiente durante 24 horas. Em seguida, fazia-se o sorteio da condição do planejamento 

experimental a ser executado na secagem do material. As bandejas do secador eram 

preenchidas com a massa de resíduo estabelecida pela condição experimental e o restante do 

material era descartado, não sendo reaproveitado, já que havia sofrido o descongelamento. Na 

Figura 07, são apresentadas fotografias do resíduo in natura e do resíduo após o processo de 

secagem. É possível notar que o resíduo da goiaba é basicamente constituído de sementes e de 

uma massa triturada de casca e restos da fruta. 

 

 

Figura 07 - Resíduo da goiaba (a) in natura e (b) após secagem. 

 

3.2 Experimentos de secagem 

 

Os experimentos de secagem foram realizados num sistema experimental de secagem 

montado no Laboratório de Energia Alternativa e Fenômenos de Transporte (LEAFT) do 

Departamento de Engenharia Química. Tal sistema consiste de um secador convectivo 

equipado com 07 bandejas de alumínio e com fundo em tela de aço, todas quadradas com 

dimensão lateral de 22 cm e altura de 2 cm. No secador, o espassamento em vazio (vão) entre 

bandejas é de 13 cm, sendo a entrada do ar na parte inferior e a saída na parte superior do 

secador, ambas com geometria em forma de tronco de pirâmide com alturas de 18 cm e 20 
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cm, respectivamente. A Figura 08 representa esquematicamente o sistema de secagem 

convectivo de bandejas utilizado no presente estudo. Em resumo, o funcionamento do secador 

pode ser descrito da seguinte forma: primeiramente, o ar de secagem é admitido por um 

soprador IBRAN modelo do tipo siroco com motor monofásico de ¼ de cv, vazão de ar de até 

7,5 m
3
/min e pressão máxima de 9 mm coluna de H2O, que impulsiona o ar passando por uma 

válvula gaveta utilizada para regular vazão. Em seguida, o ar passa por um trocador de calor 

do tipo aquecedor elétrico equipado com um conjunto de 04 resistências elétricas com 1000 

W cada uma, onde o ar é aquecido antes de entrar no secador.  O ar aquecido entra no secador 

pela parte inferior, passa pelo conjunto de bandejas e sai por uma tubulação na parte superior, 

onde é liberado para o ambiente (Figura 08). 

 

 

Figura 08 - Sistema experimental de secagem convectiva com bandejas. 

 

Como apresentado na Figura 08, o secador possui um sistema de aquisição de dados e 

controle conectado a um computador. Tal placa captura os sinais analógicos, provenientes dos 

termopares e do sensor de temperatura ambiente, registrando-os em arquivo através de um 

programa computacional implementado em Fortran 90. Os termopares que medem 

temperatura no sistema estão assim distribuídos: um na entrada do ar no secador e os outros 
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nos vãos acima das bandejas 01, 03, 05 e 07. O programa computacional também é 

responsável pelo controle de temperatura do ar de secagem que alimenta o secador. Tal tarefa 

de controle é executada com base numa malha feedback, operando com lei convencional de 

controle do tipo PID (proporcional, integral e derivativo). O valor desejado (Set-point) da 

temperatura do ar de secagem é estabelecido pelo usuário diretamente no programa 

computacional. Este realiza os cálculos segundo a equação do controlador PID, sendo as 

decisões de controle implementadas na forma de uma modulação na largura do pulso (PWM-

pulse width modulation). O papel da modulção é variar o tempo em que as resistências 

elétricas do aquecedor permanecem ligadas ou desligadas dentro de uma janela de atuação, 

que foi estabelecida em t = 6s. O sinal de atuação sobre as resistências é transformado num 

sinal percentual, tal que um sinal de 0% de atuação siginifica que as resistências ficam 

desligadas durante toda a janela de atuação, enquanto que um sinal de 100% mantem as 

resistências ligadas durante toda a janela de atuação, ao passo que com um sinal de 50%, as 

resitências ficam ligadas durante a metade da janela de atuação (3s) e desligadas na outra 

metade. Na Figura 09, mostra-se exemplos típicos de atuação usando PWM em diferentes 

valores de atuação.   

 

Figura 09 - Exemplos de atuação usando PWM. 

 

Na Figura 10, é apresentada uma foto real do secador onde é possível visualizar em 

detalhes a configuração e a disposição dos equipamentos que compõem o sistema.  
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Figura 10 - Foto real do sistema de secagem. 

 

Para executar os experimentos de secagem, as condições do ensaio eram sorteadas de 

acordo com o planejamento experimental e o sistema era preparado em função de tais 

condições (temperatura do ar de secagem, velocidade do ar e massa de material na bandeja). 

Inicialmente, o soprador era ligado e a velocidade do ar era medida usando-se um 

anemômetro digital (marca INSTRUTHERM modelo TAD - 500) na saída do secador (na 

parte superior). A velocidade era ajustada através da válvula gaveta até alcançar o valor de 

interesse. Em seguida, o programa computacional de aquisição de dados e controle era 

executado no computador. Ainda no programa, o valor de set-point de temperatura do ar de 

secagem era estabelecido e o botão de comando de controle automático era acionado. Ao 

iniciar a aquisição de dados e controle do sistema, todos os dados eram armazenados em 

arquivo, registrando-se em tempo real com intervalo de amostragem de 6s as temperaturas, o 

set-point e o percentual de atuação sobre as resistências.  O sistema ficava em operação até 

que a temperatura do ar de secagem fosse estabilizado no valor escolhido para o set-point com 

desvio de ±0,5°C. Com o sistema já estabilizado, as bandejas eram preenchidas com o 

material, resíduo de goiaba in natura previamente descongelado, em quantidades igualmente 

distribuídas de acordo com a condição do ensaio.  As bandejas eram introduzidas no secador, 

sendo ordenadas de 01 a 07 de baixo para cima, conforme pode ser visto na Figura 11. Ao 
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fechar a porta do secador, este momento era considerado como o tempo inicial de partida do 

experimento. 

 

Figura 11 - Distribuição das bandejas na partida da secagem. 

 

 Medidas de velocidade e umidade relativa eram realizadas manualmente no ar de saída 

do secador a cada 10 minutos na primeira hora e 15 minutos até o fim do processo, usando-se 

um anemômetro digital (marca INSTRUTHERM modelo TAD - 500) e um termo higrômetro 

digital (marca INSTRUTHERM modelo HT - 300). Nos mesmos intervalos de medida 

citados, as bandejas eram retiradas do secador e a massa de cada uma era medida usando-se 

uma balança de precisão de duas casa decimais. Tais medidas permitiram o acompanhamento 

da variação da massa em cada bandeja ao longo do tempo de processamento.   

 Ao final de cada ensaio de secagem, o sistema era desligado, tomando-se o cuidado de 

desligar primeiro as resistências e depois o soprador.  O resíduo seco (Figura 12) era retirado 

das bandejas com uma colher e embalado em sacos de polipropileno para análises posteriores. 
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Figura 12 - Bandejas contendo o resíduo seco ao final de um ensaio. 

 

3.3 Análises realizadas com o resíduo 

 

As análises descritas a seguir foram feitas, em triplicatas, para o resíduo de goiaba in 

natura e seco. 

 

3.3.1 Análises físico - químicas 

 Foram realizadas as seguintes análises para a caracterização físico-química do bagaço 

de goiaba in natura, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008): 

 pH – medida feita diretamente no potenciômetro DIGIMED - DMPH – 2; 

 Acidez Total Titulável – definida pelo método acidimétrico, utilizando para titulação 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 ou 0,01 N, sendo o resultado expresso em 

porcentagem; 

 Atividade de Água – medida através do equipamento Aqualab (Marca Braseq, Modelo 

53TE, Série TE8248). 

  Análise de Umidade – medida de duas maneiras: 
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(i) em estufa com circulação de ar (Marca CALLMEX, Modelo Q314M222), secando o 

material até massa constante. Para cada experimento, o cálculo das umidades foi realizado 

com base na massa seca. Calcularam-se as umidades em base úmida e base seca e a razão de 

umidade de acordo com as Equações 12 a 14, respectivamente. 
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(ii) em balança de determinação do teor de umidade (Marca MARTE, Modelo ID200). 

 

 Densidade Aparente ( SA ) – calculada pela relação entre a massa medida de uma certa 

porção do material e o volume ocupado pelo mesmo. 

 Densidade Real ( SR ) – medida por picnometria, utilizando uma quantidade de água 

aferida no preenchimento de vazios. 

 Calor específico ( pC ) – medido pelo analisador de propriedades térmicas Decagon 

KD2 Thermal Properties Analyser, onde a condutividade (k) e a difusividade (∝) são 

obtidas e o calor específico é calculado segundo a Equação 15. 

 

.
p

k
C

 
  (15) 

 

 Porosidade  – calculada através da Equação 16. 
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   (16) 
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3.3.2 Análises bromatológicas 

 

As análises bromatológicas foram executadas no Laboratório de Nutrição Animal da 

UFRN. Tais análises têm o objetivo de avaliar as substâncias nutritivas dos alimentos para os 

animais, sendo possível obter valores mais precisos do que os encontrados em tabelas 

nutricionais. Essas informações são fundamentais para o trabalho de veterinários, zootecnistas 

e agrônomos, dando base para decisões corretas sobre nutrição.  

As análises bromatológicas realizadas utilizaram os métodos de Van Soest e Weende. 

Seus métodos de execução foram: 

 

3.3.2.1 Procedimento de amostragem 

 Várias sub-amostras de resíduo de goiaba in natura foram coletadas e, após serem 

homogeneizadas (amostras compostas), obteve-se uma amostra final com cerca de 1,0 kg, que 

foi identificada e mantida sob-refrigeração. A preparação da amostra para os procedimentos 

analíticos é um processo que converte o resíduo em um material homogêneo satisfatório para 

os procedimentos. 

 

3.3.2.2 Pré-secagem 

 Secagem prévia em estufa de circulação de ar forçada a uma temperatura de 55ºC por 

um período de 48 a 72 horas, a fim de facilitar o manuseio (moagem, homogeneização, e 

conservação). 

 

3.3.2.3 Matéria seca 

 As amostras que foram submetidas à pré-secagem foram colocadas na estufa por 16 

horas, pesando-se em balança analítica adequada verificando-se a umidade total. 

 

3.3.2.4 Cinzas 

 Produto obtido após o aquecimento da amostra à temperatura de 600 ºC, ou seja, até o 

aquecimento ao rubro, porém não superior a 600 ºC, durante quatro horas ou até a combustão 

total da matéria orgânica. 
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3.3.2.5 Proteínas (PB) 

 Método realizado em três passos básicos: digestão da amostra em ácido sulfúrico com 

um catalisador, que resulta da conversão do nitrogênio da proteína em amônia; destilação da 

amônia em uma solução receptora (NaOH a 40%); quantificação da amônia por titulação com 

uma solução-padrão (HCl 0,1 N).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.3.2.6 Extrato etéreo (EE) 

 Gorduras, óleos, pigmentos e outras substâncias gordurosas contidas na amostra seca 

foram dissolvidos através da extração com éter, sendo este evaporado posteriormente da 

solução gordurosa. O resíduo resultante é pesado e chamado de extrato etéreo ou gordura 

bruta. 

 

3.3.2.7 Fibra em detergente neutro (FDN) 

 É o resíduo obtido após extração do conteúdo celular com solução de sulfito láurico de 

sódio e EDTA em pH 7,0. Em ebulição, recupera-se celulose, hemicelulose e lignina, com 

alguma contaminação por proteína, pectina, minerais e amido. 

 

3.3.2.8 Fibra em detergente ácido (FDA) 

 É o resíduo obtido após a extração sob ebulição com solução de ácido sulfúrico (1N) e 

brometo cetiltrimetil amônia, recuperando-se celulose e lignina, com alguma contaminação 

por pectina, minerais e compostos nitrogenados. 

 

3.3.2.9 Hemicelulose 

 Para sua obtenção não são empregados métodos químicos, sendo seu teor estimado a 

partir da diferença entre o teor de FDN e FDA.  

 

3.3.2.10 Carboidratos totais (CHO) 

 É determinado segundo a Equação 17, proposta por Sniffen et al. (1992), a partir das 

informações de proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e cinzas. 
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CHO = 100 – (PB + EE + CINZAS) (17) 

 

3.3.2.11 Carboidratos não-fibrosos (CNF) 

 É determinado segundo a Equação 18, proposta por Sniffen et al. (1992), a partir das 

informações de fibra em detergente neutro (FDN), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e 

cinzas. 

 

CNF = 100 – (FDN +PB +EE + CINZAS) (18) 

3.3.2.12 Lignina 

O método de lignina Klason é feito através de dois estágios de hidrólise com ácido 

sulfúrico. No primeiro estágio, 0,1 g de amostra (MS) é colocada à frio em contato com 1,5 

ml de ácido sulfúrico a (72%) e deixada em temperatura ambiente por 90 minutos sob 

agitação, em alta velocidade. No segundo estágio, são adicionados 9,75 ml de água destilada e 

as amostras são hidrolisadas a 110ºC, durante 3 horas. Anota-se o peso inicial (P1). Após este 

período, estas são filtradas e deixadas em estufa a 55ºC por 48 horas. Retiram-se as amostras 

da estufa e coloca-se no dessecador por no mínimo 40 minutos. Pesam-se as amostras e anota-

se o peso final (P2). 

% Lignina = (P2 – P1)*100 

             MS 

(19) 

 

3.3.2.13 Celulose 

É determinado segundo a Equação 20, proposta por Van Soest (1967), a partir das 

informações de fibra em detergente ácido (FDA) e teor de lignina. 

 

% Celulose = %FDA - %Lignina (20) 
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3.3.2.14 Proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) 

 A Proteína insolúvel em detergente neutro consiste no nitrogênio do resíduo da fibra 

em detergente neutro (FDN) multiplicado pelo fator 6,25, expressa como proteína em base 

seca. 

 

3.3.2.15 Proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) 

 Consiste no nitrogênio do resíduo da fibra em detergente ácido (FDA) multiplicado 

pelo fator 6,25, expressa como a proteína em base seca. 

 

3.3.2.16 Nutrientes digestíveis totais (NDT) 

 É uma medida do valor energético dos alimentos para a alimentação animal. O método 

utilizado para o cálculo proposto por Weiss (1993) é dado como: 

 

%NDT = 0,98 * (100 – FDNn - %PB - %MM - %EE – (0,7*%PIDA) + ((exp(-

0,0012*%PIDA))*%PB) + 2,70(%EE-1) + 0,75((%FDNn - % LIGNINA) * (1- 

% LIGNINA)*(1-(%LIGNINA/%FDNn)
0,667

))-7 

 

(21) 

Sendo: FDNn = FDN – PIDN 

 

3.3.2.17 Energia digestível 

 Consiste na diferença da energia bruta do alimento e da energia bruta contida nas 

fezes, expressa em kcal/kg. Esse valor pode ser obtido a partir de valores conhecidos de NDT 

e aplicando-se a Equação 22 proposta Silva e Leão (1979). 

 

ED = (4,409* (%NDT))/100 (22) 

3.4 Análises estatísticas 

 

 O planejamento experimental aplicado no presente trabalho foi do tipo fatorial 2
3
 com 

três pontos centrais, totalizando 11 ensaios. Os fatores escolhidos como variáveis de entrada 
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foram: temperatura do ar de secagem (T), a velocidade do ar (v) e a massa em cada bandeja 

(g). O objetivo de execução deste planejamento foi avaliar o efeito destas variáveis no 

processo de secagem e no gasto energético do sistema. Na Tabela 02, são apresentados os 

níveis para os fatores escolhidos e seus valores codificados.  Em todas as análises envolvendo 

o planejamento experimental, foi utilizado o pacote computacional STATISTICA 7.0. 

 

Tabela 02 - Níveis para os fatores e seus valores codificados para a secagem do resíduo de 

goiaba. 

 

 

3.4.1 Avaliação do planejamento com taxas de secagem empíricas 

 

Nesta avaliação, foram ajustados modelos semiempíricos aos dados da razão de umidade 

(RU) em função do tempo para cada bandeja do sistema e para todos os casos experimentais 

do planejamento, com o objetivo de descrever a evolução do processo de secagem. 

 

 Equação de Fick para placa plana - solução analítica utilizando 04 termos: 

23
2

2 2 2
0

8 1 . .
. .exp (2 1) .

(2 1)n

Def t
RU n

n L



 

 
   

  
  

(23) 

 Equação de Page: 

 

exp( . )nRU k t   

(24) 

 Equação de Lewis: 

 

exp( . )RU k t   (25) 

Fator 

Nível 
T (ºC) v (m/s) Massa total de resíduo (g) 

-1 60 4,0 2100 

0 70 5,0 2800 

+1 80 6,0 3500 
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 Os parâmetros dos modelos empíricos foram estimados utilizando-se o módulo de 

estimação não-linear do software STATISTICA 7.0, buscando-se uma avaliação do valor 

paramétrico, bem como o coeficiente de regressão (R
2
) alcançado. 

 

3.4.2 Avaliação do planejamento com umidade em tempos específicos de secagem 

Uma análise estatística foi realizada com os dados de umidade (base seca) obtidos das 

curvas de secagem em cada bandeja e nos tempos específicos de 30, 60, 90 e 120min, 

considerando todos os casos experimentais do planejamento experimental. 

 

3.4.3 Avaliação do planejamento com o consumo energético do sistema 

Uma análise estatística também foi realizada utilizando dados do consumo energético 

do sistema de secagem, considerando todos os casos do planejamento experimental.  

Neste estudo, o consumo energético do sistema (CE) foi calculado, levando-se em 

conta a energia consumida pelas resistências elétricas, pelo soprador de ar e pelo computador 

do sistema de aquisição de dados e controle.  

O cálculo do consumo energético do soprador de ar e do computador foi feito com 

base no tempo total de experimento e na potência dos equipamentos, já que estes 

permaneceram ligados durante todo o tempo utilizado para cada ensaio. No entanto, o cálculo 

do consumo energético das resistências elétricas no aquecedor foi realizado com base no 

tempo efetivo em que as resistências ficaram ligadas. Conforme mencionado previamente, o 

sistema de controle de temperatura do ar de secagem age sobre as resistências elétricas 

modulando por PWM o tempo em que estas ficam ligadas no intervalo de atuação de t = 6s. 

Todas as informações de atuação do sistema de controle ao longo do experimento ficam 

registradas em arquivo, de modo que é possível calcular o tempo efetivo (tefet) de utilização e, 

consequentemente, o consumo energético das resistências de acordo com a Equação 26.   

 

º

1

(% )
.

100

n dados

efet

i

atuação
t t



    
(26) 

Desta forma, o consumo energético total é calculado conforme a Equação 27, sendo: 
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(27) 

3.5 Modelo matemático para o sistema de secagem 

 

 Neste trabalho, foi implementado um modelo matemático para predizer 

dinamicamente a secagem do resíduo de goiaba, considerando uma sequência de 07 (sete) 

bandejas. O modelo matemático foi fundamentado nos balanços de massa e energia tanto na 

fase gasosa quanto na fase sólida para cada bandeja, resultando num modelo a parâmetro 

distribuído, sendo as variáveis:  umidade do sólido (Us), umidade do gás (Ug), temperatura do 

sólido (Ts) e temperatura do gás (Tg), dependentes tanto do domínio do tempo quanto do 

domínio do espaço (z) na direção da altura do material em cada bandeja.  No caso dos vãos 

livres entre as bandejas, apenas o gás apresenta escoamento, já que o sólido encontra-se 

estagnado em cada bandeja e, portanto, considerou-se um modelo do tipo mistura perfeita 

para a fase gás nestas regiões livres.  

 Os balanços de massa e energia em cada bandeja "i" foram escritos da seguinte forma: 

 

 Balanço de massa da água no sólido em cada bandeja "i": 

 

 

(28) 

 

 

 Balanço de massa da água no gás em cada bandeja "i": 

 

(29) 

 As condições iniciais para os balanços de massa em questão, incluindo todas as 

bandejas i=1 até 7, foram formuladas admitindo-se que em t=0: 

 

(30) 
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 As condições de contorno relacionadas à umidade do gás foram estabelecidas, 

admitindo-se que a umidade do gás em cada bandeja "i", na sua posição inicial z=0, é igual à 

umidade do gás no vão livre anterior a respectiva bandeja, expresso por: 

 

(31) 

 

 Balanço de energia no sólido em cada bandeja "i": 

 

 

(32) 

 Balanço de energia no gás em cada bandeja "i": 

 

 

 

(33) 

 As condições iniciais para os balanços de energia em questão foram formuladas 

admitindo-se que em t=0: 

 

 

(34) 

 As condições de contorno relacionadas à temperatura do gás foram estabelecidas, 

admitindo-se que a temperatura do gás em cada bandeja "i", na sua posição inicial z=0, é igual 

à temperatura do gás no vão livre anterior a respectiva bandeja, expresso por: 

 

 

(35) 

 No caso particular da temperatura do gás na primeira bandeja (i=1) e na posição z=0, 

admitiu-se que a temperatura do gás é igual a temperatura do ar de secagem, correspondendo 

a uma função de resposta da ação do controlador. Portanto, a temperatura do ar de secagem é 
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igual a temperatura no primeiro vão, onde é feita a medida por termopar para efeito de 

controle. Neste trabalho, os dados experimentais da temperatura do ar de secagem na 

alimentação, para cada ensaio, foram ajustados segundo a Equação 36.  

 

 
(36) 

 A temperatura do gás nos vãos livres do secador: 

 Conforme mencionado, a temperatura no primeiro vão corresponde à temperatura do 

ar de secagem na alimentação do secador, que é resposta da ação do controlador ao longo de 

cada experimento, tendo sido ajustada pela Equação 36. 

 Para os outros vãos livres, considerou-se que a temperatura em cada região é 

homogênea e que a temperatura do gás na entrada do vão (TgE) é igual a temperatura do gás 

que saí da bandeja "i-1" anterior ao vão "i" na posição z=L, sendo: 

 

 

(37) 

 O balanço de energia num vão "i", fica expresso por: 

 

 

 

(38) 

 A umidade do gás nos vãos livres do secador: 

 Para o primeiro vão, admitiu-se que a umidade do gás nesta região é igual a  umidade 

do ar de secagem na temperatura do primeiro vão. Nos outros vãos, a umidade do gás foi 

considerada equivalente a umidade do gás na saída da bandeja (posição z=L) anterior ao vão 

"i", sendo:  

 

(39) 
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3.6 Método numérico para a resolução do modelo matemático 

  

O sistema de equações diferenciais parciais resultante dos balanços de massa e energia 

do processo (Equações 28-29 e 32-33) foi transformado, utilizando-se o método das linhas, 

pela discretização por diferenças finitas para trás nos termos de derivadas em relação ao 

espaço, resultando num sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira 

ordem na variável independente tempo e na base dos "n" pontos de discretização. 

 Para a resolução do problema foram admitidos n=5 pontos de discretização em cada 

bandeja, considerando-se as 04 variáveis do problema (umidade e temperatura do sólido e do 

gás). Portanto, em cada bandeja, tem-se 20 EDOs, o que resulta para as 07 bandejas um valor 

de 140 EDOS. Somando-se as EDOs que descrevem os vãos livres, o total de EDOS 

resolvidas simultaneamente no sistema foi de 148 EDOs. 

 Como no presente estudo o leito de secagem nas bandejas foi em camada fina, 5 

pontos de discretização foi considerado suficiente para descrever o sistema. A resolução do 

sistema de EDOs foi feita através da implementação de uma rotina computacional escrita na 

linguagem Fortran e utilizando-se o código DASSL (Petzold, 1989) para a resolução numérica 

do problema. 

 Um mapeamento geral das variáveis do sistema de EDOs pode ser melhor observado 

na Figura 13.  
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Figura 13 - Esquema de mapeamento do vetor de variáveis para o modelo matemático. 

 

 Na resolução, alguns parâmetros utilizados no modelo foram obtidos diretamente das 

condições de processamento, sendo estes: 

- densidade do sólido: S = 1203 kg/m
3
; 

- densidade do ar:  g = 1,1624 kg/m
3
; 

- capacidade calorífica do ar: Cpg = 1005,7 J/(kg∙K); 

- capacidade calorífica do vapor de água: Cpv = 1864,7 J/(kg∙K); 

- capacidade calorífica da água líquida: Cpl = 4178 J/(kg∙K); 

- calor latente de vaporização: 2,25∙10
6
 J/kg. 

  

Alguns parâmetros foram definidos a partir das análises físico-química do material 

úmido e seco, na forma de uma interpolação linear com a umidade do sólido inicial e final, 

sendo estes: a densidade do sólido (S), a porosidade do leito () e a capacidade calorífica do 

sólido (CpS). Outros foram obtidos de acordo com a condição experimental executada a partir 

do planejamento, tais como: a vazão volumétrica do gás (F), obtida pelos dados experimentais 

da velocidade do ar de secagem; a espessura da camada em cada bandeja (L), obtida da massa 

processada experimentalmente; a temperatura inicial do gás (Tg0); a umidade inicial do gás, 
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obtida na condição de Tg0; a umidade de equilíbrio (Ueq), determinada experimentalmente; e a 

temperatura ambiente obtida de acordo com cada experimento. Demais parâmetros 

desconhecidos do modelo, foram estimados com base na minimização de uma função objetivo 

do tipo mínimos quadrados, utilizando-se o método estocástico chamado Particle Swarm 

Optimization (PSO) e conhecido como método de enxame de partículas (Kennedy, 1995). Na 

formulação da função objetivo (Equação 40), foram admitidas como informações 

experimentais: a evolução no tempo da umidade média do sólido para cada bandeja e a 

temperatura do gás medida pelos termopares 02, 03, 04 e 05. Já as informações calculadas 

foram: uma média aritmética da umidade do sólido nos 05 pontos de discretização de cada 

bandeja e a temperatura do gás calculada nos vãos livres 02, 04, 06 e 08, locais onde foram 

posicionados os termopares. 

 

 

 

(40) 

3.7 Otimização 

 

 Com base no modelo matemático implementado e levando em conta os parâmetros 

estimados com os dados experimentais, foi realizado um estudo de otimização do 

processamento, visando minimizar o tempo de secagem através de uma estratégia de mudança 

no sequenciamento das bandejas. O problema de sequenciamento aqui proposto busca avaliar 

qual a melhor maneira de proceder trocas de posicionamento das bandejas dentro do secador 

em tempos específicos do processamento. 

 Como neste estudo o sistema foi operado com 07 bandejas, o sequenciamento destas 

torna-se um problema de permutação, onde se deseja ordenar todas as bandejas de forma 

diferente sem repetições. O cálculo da permutação fornece 5040 possibilidades de 

sequenciamento para as 07 bandejas num único momento de mudança durante o 

processamento, conforme demonstrado pela Equação 41. 

 

 

(41) 
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Por outro lado, a realização de "n" mudanças ao longo do processamento, conduz a 

5040
n
 possibilidades. Este valor torna-se bastante considerável mesmo em dois momentos de 

mudança, atingindo 25.401.600 possibilidades, o que dificultaria o processamento 

computacional. 

 Portanto, neste estudo, foram feitas avaliações de mudança no sequenciamento das 

bandejas apenas num único momento do processamento. Na Figura 14, pode-se ver um 

diagrama esquemático do procedimento de mudança do sequenciamento considerado neste 

estudo. Cada mudança foi simulada para as 5040 possibilidades de sequenciamento, 

avaliando-se em 06 tempos específicos (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos) e simulando-se 

todas as condições experimentais do planejamento proposto para avaliação da condição ótima, 

o que totaliza a execução do modelo computacional por 6∙(2
3
+1)∙5040 = 272160 vezes. 

 

 

Figura 14 - Diagrama esquemático demonstrando um exemplo de mudança de sequência num 

dado tempo de processamento. 

 

 A função objetivo para calcular o desempenho da secagem foi definida com base na 

integral da umidade média do sólido, somando-se para todas as bandejas. Considerando-se a 

idealidade de trajetória para a umidade como sendo aquela em que o material atingiria 

umidade "zero" praticamente instantaneamente, então a diferença entre a umidade real e a 

umidade ideal pode ser considerada uma função de desvio ou erro. Portanto, a integral 

proposta representa, de forma indireta, a soma dos "erros" ou "desvios" ocorridos na trajetória 

da umidade ao longo do processamento em relação a trajetória "ideal". O caso em que 

apresenta menor soma dos erros (ou integral dos erros) para todas as bandejas é admitido 

como o que apresenta uma trajetória mais rápida e, consequentemente, de melhor 

desempenho, já que ocorrerá a secagem num menor tempo de operação. A Equação 42 

representa a função objetivo usada na avaliação do problema de sequenciamento das bandejas. 
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Na Figura 15, é possível observar o caso ilustrativo de representação da integral dos erros, 

considerando apenas uma bandeja, para efeito de simplificação e melhor visualização.  

 

 

 

(42) 

 

Figura 15 - Ilustração da soma dos erros representada pela integral da diferença entre a curva 

real e a curva ideal de umidade. 
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Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados gerais do presente 

trabalho, iniciando pela caracterização físico-química e bromatológica do resíduo de 

goiaba in natura e após o processamento de secagem, em seguida avaliando 

estatisticamente o planejamento experimental executado e, por fim, fazendo uma análise 

comparativa dos dados experimentais com as respostas obtidas do modelo matemático 

estudado. Adicionalmente, são apresentados resultados do uso do modelo matemático 

ajustado nas diferentes condições de processamento num problema de otimização, 

formulado para avaliar os efeitos do sequenciamento de bandejas durante a operação do 

secador. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

4.1. Análises físico-químicas e bromatológicas do material 

  

 Na Tabela 03, são apresentados os valores médios de parâmetros físico-químicos 

analisados no resíduo de goiaba “in natura” e seco a 70 º C. Alguns parâmetros foram 

avaliados com o objetivo de obter informações de propriedades do material que são 

fundamentais na aplicação de modelos matemáticos com base fenomenológica, tais 

como: calor específico, densidade, porosidade e umidade. Nota-se, segundo os 

resultados da Tabela 03, que todas estas propriedades apresentam uma redução dos seus 

valores após a secagem. Isto se deve principalmente devido à perda de umidade com o 

processamento. Além destes parâmetros, o pH e acidez do material foram analisados, 

demonstrando que o material apresenta-se com caráter ácido por natureza e que a 

secagem praticamente não muda esta característica. Tal fato é interessante do ponto de 

vista de conservação, pois representa para o material seco um fator adicional de 

estabilidade ao produto, dificultando o crescimento microbiológico. Comparando-se os 

resultados obtidos no presente estudo com dados reportados por trabalhos da literatura, 

observa-se que para o teor de umidade (b.u.) do resíduo da goiaba in natura Sousa et al. 

(2011) reportaram um valor de 65,54%, similar ao encontrado no presente trabalho. Em 

relação à atividade de água, Sousa (2009) reportou um valor de Aw igual a 0,48 para o 
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resíduo da goiaba seco e Santos (2011) encontrou um valor de 0,62 para farelo seco de 

sementes de goiaba, estando próximos ao valor encontrado neste trabalho. Quanto ao 

pH, Uchoa et al. (2008) e Sousa (2009) apresentaram um resultado de 4,60 e 4,16, 

respectivamente, para o resíduo de goiaba seco, o que é análogo ao resultado encontrado 

neste estudo. No que diz respeito ao calor específico, Siqueira (2009) apresentou valores 

entre 3500 e 3800 J/Kg∙°C para o fruto da goiaba cv. Paluma. Comparando-se este valor 

com o resíduo da goiaba in natura analisada neste estudo, observa-se uma similaridade 

de valores para o calor específico do fruto e do resíduo. Também foram observados para 

as densidades aparente e real valores próximos entre o fruto e o resíduo da goiaba. 

Marques (2008), num estudo sobre a liofilização de frutos tropicais, encontrou para o 

fruto da goiaba valores de 1064,1 e 1030,0 kg/m
3
 para as densidades aparente e real 

respectivamente, valores estes próximos ao encontrado aqui com o resíduo da goiaba in 

natura. No que se refere a porosidade, o fruto apresenta um valor muito baixo de 

porosidade, cerca de 0,05, enquanto o fruto seco pelo processo de liofilização apresenta 

porosidade de 0,89 (Marques, 2008). No presente estudo, as diferenças de valores 

encontrados se deve ao fato de que o resíduo da goiaba apresenta características 

distintas em relação a porosidade, já que o material se encontra numa forma triturada e 

com maiores espaços vazios. 

Tabela 03 - Valores médios da caracterização físico-química do resíduo de goiaba “in 

natura” e seco a 70 ºC. 

PARÂMETROS IN NATURA SECOA 70 ºC 

Teor de Umidade (% bu) 69,60 11,30 

Atividade de Água 0,87 0,57 

pH 4,33 4,83 

Acidez Total Titulável 5,02 0,83 

Condutividade Térmica (J/s∙m∙°C) 0,394 0,04 

Calor Específico (J/kg∙ºC) 3416,19 1223,32 

Densidade Aparente (kg/m
3
) 1067,90 302,76 

Densidade Real (kg/m
3
) 1203,00 913,33 

Porosidade (%) 0,89 0,67 
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Na Tabela 04, são apresentados os resultados das análises bromatológicas do 

material in natura e seco a 70 °C, que foram realizadas com o objetivo de avaliar se o 

processamento modifica as características bromatológicas do material. É possível notar 

que algumas características ficam praticamente preservadas após o processamento, tais 

como: matéria orgânica, carboidratos não fibrosos (açúcares, amidos), celulose, 

hemicelulose, lignina e cinzas. No que se refere às fibras e carboidratos totais, nota-se 

um leve aumento no material processado e este resultado pode ser explicado em razão 

da secagem promover um aumento na porosidade do material, favorecendo uma maior 

facilidade de extração destes compostos no material, antes não acessível com o material 

in natura. Por outro lado, ocorreu uma pequena redução nos valores das proteínas, 

gorduras, nutrientes digestíveis e, consequentemente, energia digestível. Esta redução 

pode estar associada aos efeitos de aquecimento do material. Em geral, as características 

bromatológicas estão em concordância com outros resultados verificados na literatura. 

Junior et al. (2005) avaliaram o valor nutritivo de subprodutos da indústria 

processadora de frutas, tendo em vista seu uso como fonte alimentar alternativa para 

suprir as necessidades de animais ruminantes. Para avaliar os parâmetros 

bromatológicos, os autores submeteram os resíduos de frutas à secagem ao sol até o 

material atingir um teor de umidade de 13 a 16%. No caso particular do resíduo de 

goiaba, os autores observaram que o seu consumo pelos ruminantes foi superior quando 

comparado aos outros resíduos estudados, porém os autores indicaram a necessidade de 

outros estudos em relação ao seu desempenho nutritivo. Gonçalves et al. (2004) 

estudaram o valor nutritivo de silagens formadas por uma mistura de capim elefante 

com subprodutos da acerola e da goiaba, buscando avaliar os custos de produção na 

alimentação de ruminantes. Os autores estabeleceram uma pré-secagem solar dos 

resíduos estudados. Com a adição de 15 % do subproduto da goiaba as silagens 

atingiram a faixa ideal de 30 a 35% de matéria seca (McDonald, 1981), criando uma 

condição propícia para a ocorrência de boa fermentação, porém reduzindo o seu valor 

nutritivo. Resultado semelhante foi determinado por Nunes et al. (2007),que mostraram 

a importância da utilização de alimentos alternativos, principalmente os resíduos 

agroindustriais, que apresentam características nutricionais favoráveis à alimentação 
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animal. Os autores também reportaram sobre a necessidade de avaliar melhor o resíduo 

de goiaba quanto ao seu valor nutritivo para ruminantes. A utilização de subprodutos do 

processamento de frutas tropicais e outros produtos na alimentação de ruminantes ainda 

é feita de forma empírica, o que reflete na necessidade da realização de diversos 

experimentos para avaliar aspectos como consumo, digestibilidade e desempenho do 

animal. 

 

Tabela 04 - Valores médios da caracterização bromatológica do resíduo de goiaba “in 

natura” e seco a 70 º C obtidos no presente trabalho e reportados por outros autores. 

 

 

PARÂMETROS 
IN NATURA 

(%) 

SECO A 70 º 

C  (%) 

Junior et al. 

(2005) (%) 

Gonçalves et al. 

(2004) (%) 

Umidade 57,36 7,42 - - 

Matéria Seca 42,64 92,58 86,3 88,80 

Matéria Mineral (Cinzas) 1,44 1,90 3,4 - 

Matéria Orgânica 98,56 98,10 96,6 - 

Proteína Bruta 11,09 8,91 8,5 7,8 

Extrato Etéreo (Gordura) 12,28 7,70 6,0 - 

Fibra em Detergente Neutro 

(FDN) 

61,86 68,59 73,5 72,60 

Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) 

52,83 57,84 54,7 54,80 

Hemicelulose 9,03 10,75 18,8 17,80 

Carboidratos Totais 75,19 81,49 - - 

Carboidratos Não Fibrosos 

(açúcares, amidos) 

13,33 12,90 - - 

Lignina 19,80 21,62 18,5 - 

Celulose 33,03 36,21 37,2 - 

Proteína Insolúvel em 

Detergente Neutro 

1,08 0,20 - - 

Proteína Insolúvel em 

Detergente Ácido 

0,68 0,12 - - 

Nutrientes Digestíveis Totais 

(NDT) 

59,51 48,58 - - 

Energia Digestível (Mcal/kg) 2,62 2,14 - - 
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4.2. Avaliação estatística do planejamento experimental 

  

Neste estudo, um planejamento fatorial 2
3
 com triplicata no ponto central foi 

executado, buscando-se avaliar os efeitos das variáveis velocidade do ar de secagem, 

temperatura do ar de alimentação do secador e massa de resíduo distribuída por bandeja 

no secador. Como a operação do secador de bandejas é dinâmica por natureza, já que a 

temperatura e a umidade, tanto do gás quanto do material, mudam de bandeja para 

bandeja ao longo da secagem, é importante fazer uma avaliação de como as condições 

modificadas no planejamento afetam diretamente o comportamento de resposta da 

secagem em cada bandeja. Três aspectos foram analisados estatisticamente com os 

dados obtidos pelo planejamento experimental: (i) as taxas de secagem de cada bandeja; 

(ii) o valor da umidade em tempos específicos; e (iii) o consumo energético global em 

cada experimento. 

 

4.2.1 - Resultados do planejamento com taxas de secagem 

  

Os dados experimentais da razão de umidade em função do tempo obtidos em 

cada bandeja e para todos os experimentos do planejamento foram ajustados com o 

modelo de Fick (com 4 termos na série), Lewis e Page. Para cada modelo avaliado, 

buscou-se verificar como a estimativa dos parâmetros é influenciada pela condição do 

planejamento.  

Na Tabela 05, estão apresentados os resultados dos ajustes realizados com o 

Modelo de Fick (utilizando 4 termos da série). Conforme os resultados obtidos, nota-se 

que o coeficiente de difusão (Dif.) diminui ao longo do secador, bandeja a bandeja. 

Também, é possível observar uma redução da qualidade dos ajustes, expressa pelos 

coeficientes de regressão (R
2
 com 95% de confiança), à medida que se evolui na 

bandeja. Os resultados da bandeja 01 foram os que se ajustaram melhor, enquanto que 

nas outras bandejas os ajustes foram inferiores com R
2
< 0,9. Logo, o Modelo de Fick 

não descreveu satisfatoriamente a evolução da secagem, devido provavelmente ao fato 

de que a dinâmica das temperaturas e umidades durante a secagem de cada bandeja 
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afeta o comportamento da difusividade, sendo que no Modelo de Fick a difusividade foi 

considerada constante. No caso do ponto central, a triplicata apresentou resultados 

similares de ajuste, com exceção do experimento 9 que teve valor mais alto de 

difusividade.  

Particularmente, avaliando-se a bandeja 01 (onde ocorreram os melhores 

ajustes), os experimentos com massa de material de 300 g/bandeja (experimentos 1 a 4) 

demonstram que numa mesma temperatura e aumentando-se a velocidade do ar de 

secagem (experimentos 1 e 3), ocorre um aumento na difusividade. Por outro lado, 

numa mesma velocidade e aumentando-se a temperatura (experimentos 2 e 4), nota-se 

também um aumento da difusividade. Isto implica que a difusividade parece ser 

dependente destas variáveis operacionais. O mesmo comportamento pode ser verificado 

quando são avaliados os experimentos com massa de material de 500 g/bandeja 

(experimentos 5 a 8). Comparando-se os dois grupos de experimentos (300 e 500 

g/bandeja), observa-se que o aumento de massa também provoca um aumento da 

difusividade. De acordo com o diagrama de Pareto apresentado na Figura 16, é possível 

notar que a ordem de efeitos sobre a difusividade foi da massa, temperatura e 

velocidade, sendo a massa a que apresentou maior efeito para a bandeja 01. 

(a)

,1265934

,2109891

,5485716

1,054945

2,658462

3,418023

p=,05

2by3

1by2

1by3

(2)v

(1)T

(3)m

 

Figura 16 - Diagrama de Pareto - Efeito das variáveis sobre o coeficiente de 

difusividade do Modelo de Fick avaliado na bandeja 01. 
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Tabela 05 - Estimativa do parâmetro de difusividade para o Modelo de Fick (4 termos) aplicado aos resultados do planejamento experimental. 

Exp. T (º C) v (m/s) m (g) 
Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 6 Bandeja 7 

R
2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) R

2
 Def (10

-10
) 

1 60 4 300 0,937 3,9 0,902 3,1 0,870 2,3 0,848 2,1 0,772 1,4 0,787 1,3 0,772 1,3 

2 80 4 300 0,932 5,1 0,890 3,4 0,915 3,8 0,889 3,3 0,848 2,4 0,788 1,9 0,816 1,8 

3 60 6 300 0,934 4,4 0,880 2,9 0,853 2,4 0,838 2,3 0,779 1,7 0,816 1,8 0,804 1,8 

4 80 6 300 0,923 5,7 0,882 4,3 0,869 3,7 0,856 3,1 0,807 2,4 0,802 2,4 0,811 2,5 

5 60 4 500 0,905 5,6 0,860 3,5 0,823 2,7 0,836 3,2 0,791 2,2 0,752 1,9 0,762 2,0 

6 80 4 500 0,914 7,3 0,869 4,6 0,855 4,2 0,830 3,8 0,799 2,7 0,794 2,6 0,809 2,6 

7 60 6 500 0,901 6,1 0,855 3,9 0,853 3,8 0,822 3,5 0,820 2,9 0,804 2,8 0,787 2,8 

8 80 6 500 0,901 8,2 0,854 5,7 0,840 5,1 0,827 5,0 0,785 3,7 0,802 3,6 0,796 3,5 

9 70 5 400 0,914 7,5 0,879 5,4 0,862 4,3 0,830 4,1 0,803 2,9 0,800 3,0 0,798 3,0 

10 70 5 400 0,922 6,4 0,888 4,3 0,866 3,7 0,859 3,4 0,824 2,7 0,802 2,6 0,830 2,7 

11 70 5 400 0,918 6,2 0,868 4,3 0,847 3,4 0,826 3,3 0,812 2,6 0,802 2,5 0,798 2,4 
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Estas análises demonstram uma coerência de resposta da difusividade com tais 

variáveis. De um modo geral, a difusividade variou de 1,3∙10
-10

 a 8,2∙10
-10

 (m
2
/s), o que 

é condizente com a secagem de resíduos de frutas observada em outros estudos. 

Resultados similares foram encontrados por Matias et al. (2005) que mostraram valores 

de difusividade entre 1,62 x10
-9

 a 2,99x10
-9

 m²/s, estudando a secagem do bagaço de 

caju e goiaba à temperatura de 55 e 65°C. Park, Yado e Brod (2001) trabalharam com 

pêra bartlett (Pyrussp.) usando o secador convectivo de bandejas e obtiveram as curvas 

de secagem nas temperaturas de 50, 60 e 70°C com velocidades do ar de 0,5, 1,0 e 1,5 

m/s. Através destas curvas o estudo da secagem foi conduzido avaliando as 

difusividades efetivas e as energias de ativação. Os valores da difusividade aumentaram 

com o aumento da temperatura do ar de secagem, variando de 5,564x10
-9 

até 1,370x10
-

8
m

2
/s, o que demonstrou a diminuição das resistências internas de secagem com o 

aumento da temperatura. Murr, El-Aquar e Azoubel (2003) verificaram que a segunda 

Lei de Fick com ajustes propostos por Crank (1975) e Azuara (1992) foram suficientes 

para obtenção das difusividades estudadas para o mamão em cubos, tratados com duas 

soluções distintas de sacarose a 70°Brix, uma com a adição de lactato de sódio 2,4% p/p 

e ácido láctico 0,1M e a outra com lactato de sódio 2,4% p/p e ácido cítrico 0,1M. A 

razão fruta/solução foi de 1:10.  O modelo difusional foi realizado para geometria 

cúbica, utilizando os primeiros 15 termos da série, sem considerar o encolhimento, o 

modelo mostrou um bom ajuste apenas para a amostra tratada com ácido cítrico.  As 

difusividades para as amostras tratadas com ácido láctico e cítrico foram 4,66 x 10
-10

 e 

5,03 x 10
-10

, respectivamente. 

Na Tabela 06, estão apresentados os resultados dos ajustes para o parâmetro k do 

Modelo de Lewis. De um modo geral, conforme os resultados obtidos, nota-se que tais 

ajustes foram superiores aos obtidos com o Modelo de Fick, embora o comportamento 

de resposta tenha sido bastante similar nos dois modelos. No caso particular da primeira 

bandeja, onde os ajustes foram superiores a R
2
 = 0,95, observa-se nos experimentos 

com massa de material de 300 g/bandeja (experimentos 1 a 4) que numa mesma 

temperatura, ao se aumentar a velocidade do ar de secagem (experimentos 1 e 3), ocorre 

um aumento do parâmetro k, que representa uma taxa específica de secagem. Por outro 
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lado, numa mesma velocidade e aumentando-se a temperatura (experimentos 2 e 4), 

nota-se também um aumento do parâmetro. Isto implica que o parâmetro k parece ser 

dependente destas variáveis operacionais. O mesmo comportamento pode ser verificado 

quando são avaliados os experimentos com massa de material de 500 g/bandeja 

(experimentos 5 a 8). Comparando-se os dois grupos de experimentos (300 e 500 

g/bandeja), observa-se que o aumento de massa provoca uma diminuição do parâmetro 

k o que indica uma redução da taxa de secagem. Nas demais bandejas a qualidade do 

ajuste diminui bandeja a bandeja, conforme observado também no Modelo de Fick, 

apresentando baixa capacidade de descrição das curvas de secagem do processo como 

um todo. 

De acordo com o diagrama de Pareto apresentado na Figura 17, é possível notar 

um comportamento similar ao encontrado para a difusividade efetiva (Def) no Modelo 

de Fick sobre o parâmetro sendo a massa a que apresentou maior efeito para a bandeja 

01. De um modo geral, o parâmetro k variou de 37∙10
-6

 a 273∙10
-6

, o que é condizente 

com a secagem de resíduos de frutas observada em outros estudos. 
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Tabela 06- Estimativa do parâmetro k (constante de secagem) do Modelo de Lewis aplicado aos resultados do planejamento experimental. 

Exp. 
T (º 

C) 
v (m/s) m (g) 

Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 6 Bandeja 7 

R
2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) R

2
 k. (10

-6
) 

1 60 4 300 0,979 188 0,957 149 0,938 110 0,922 103 0,870 67 0,884 67 0,873 64 

2 80 4 300 0,974 244 0,949 163 0,962 180 0,945 157 0,918 114 0,878 95 0,903 91 

3 60 6 300 0,978 213 0,947 140 0,931 115 0,919 112 0,877 86 0,907 92 0,899 90 

4 80 6 300 0,970 273 0,944 205 0,938 180 0,933 150 0,901 120 0,895 121 0,903 123 

5 60 4 500 0,960 96 0,935 62 0,912 49 0,918 57 0,893 41 0,862 37 0,869 38 

6 80 4 500 0,965 127 0,938 79 0,929 73 0,909 67 0,895 49 0,893 47 0,906 48 

7 60 6 500 0,958 105 0,931 68 0,930 66 0,905 62 0,911 52 0,899 51 0,885 50 

8 80 6 500 0,956 141 0,924 99 0,916 89 0,906 87 0,879 66 0,895 65 0,891 63 

9 70 5 400 0,964 199 0,943 144 0,935 115 0,909 110 0,898 82 0,894 84 0,893 83 

10 70 5 400 0,969 170 0,951 115 0,936 98 0,932 91 0,909 75 0,890 72 0,914 73 

11 70 5 400 0,967 164 0,936 114 0,924 92 0,906 90 0,903 71 0,895 69 0,893 67 
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(a)

,2337895

-,805275

-1,27285

2,000199

4,753721

-11,6635

p=,05

1by2

2by3

1by3

(2)v

(1)T

(3)m

 

Figura 17 - Diagrama de Pareto - Efeito das variáveis sobre a constante da taxa de 

secagem do Modelo de Lewis avaliado na bandeja 01. 

 

Na avaliação realizada com o Modelo de Page (Tabela 07), observou-se que para 

todas as bandejas os ajustes apresentaram coeficientes de correlação superiores aos 

modelos anteriores com R
2
> 0,95. O bom ajuste em todas as bandejas com o Modelo de 

Page pode ser explicado com base no fato de que o parâmetro de taxa de secagem (k) 

apresenta-se como uma função do tempo, o que de certa forma leva em conta a 

dinâmica com o sequenciamento das bandejas no processo. Embora tal modelo tenha 

apresentado os melhores ajustes, o mesmo não apresentou nenhum comportamento 

sistemático das estimativas dos parâmetros com o planejamento experimental, conforme 

foi observado nos modelos anteriores. Tal fato pode ser um indicativo de que o modelo 

corresponde apenas a uma regressão de dados e que seus parâmetros não apresentam 

qualquer relação com o planejamento experimental. Em relação a análise por diagrama 

de Pareto (Figura 18), observa-se que a massa foi a única variável que apresentou efeito 

significativo para a bandeja 01 sobre dois parâmetros do modelo (k e n). Tal como 

observado para o Modelo de Lewis, o efeito da massa sobre o parâmetro k é negativo. 
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Tabela 07 - Estimativa dos parâmetros k (constante da taxa de secagem) e n do Modelo de Page aplicado aos resultados do planejamento 

experimental. 

Exp. T (º C) v (m/s) m (g) 
Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 6 Bandeja 7 

R
2
 k. (10

-6
) N R

2
 k. (10

-6
) n R

2
 k. (10

-6
) N R

2
 k. (10

-6
) n R

2
 k. (10

-6
) n R

2
 k. (10

-6
) n R

2
 k. (10

-6
) n 

1 60 4 300 0,999 1711 1,41 0,999 410 1,64 0,997 232 1,65 0,994 195 1,66 0,972 153 1,59 0,981 128 1,62 0,974 151 1,58 

2 80 4 300 0,998 1732 1,49 0,997 416 1,66 0,993 974 1,51 0,992 313 1,71 0,988 201 1,69 0,982 121 1,73 0,995 29 1,99 

3 60 6 300 0,999 2141 1,40 0,998 417 1,61 0,997 275 1,64 0,994 231 1,66 0,968 346 1,51 0,991 178 1,65 0,996 30 1,99 

4 80 6 300 0,999 1818 1,52 0,999 392 1,77 0,999 279 1,79 0,998 239 1,76 0,994 202 1,72 0,992 180 1,74 0,993 216 1,71 

5 60 4 500 0,998 321 1,54 0,994 216 1,49 0,994 21 1,84 0,997 24 1,86 0,994 8 1,96 0,951 151 1,45 0,962 110 1,50 

6 80 4 500 0,999 472 1,55 0,998 71 1,76 0,992 230 1,53 0,986 155 1,57 0,976 165 1,49 0,995 9 1,99 0,982 188 1,46 

7 60 6 500 0,998 262 1,61 0,993 190 1,54 0,995 59 1,75 0,995 14 1,98 0,993 26 1,82 0,979 182 1,49 0,995 6 2,08 

8 80 6 500 0,998 379 1,63 0,996 45 1,93 0,991 153 1,66 0,996 14 2,10 0,972 172 1,56 0,996 12 2,03 0,993 11 2,04 

9 70 5 400 0,999 816 1,59 0,998 198 1,77 0,998 118 1,80 0,991 177 1,70 0,997 21 2,02 0,998 16 2,08 0,997 15 2,08 

10 70 5 400 0,998 872 1,52 0,998 306 1,61 0,997 98 1,78 0,997 86 1,78 0,987 212 1,55 0,981 143 1,62 0,994 39 1,86 

11 70 5 400 0,999 800 1,53 0,996 205 1,68 0,994 210 1,61 0,997 17 2,08 0,978 202 1,54 0,996 14 2,03 0,996 13 2,04 
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(b) 

,5407106
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Figura 18 - Diagrama de Pareto - Efeito das variáveis sobre a constante da taxa 

de secagem do Modelo Page (a) k e (b) n, avaliado na bandeja 01. 

Com base nos resultados dos modelos empíricos estudados é possível afirmar 

que tais modelos não são adequados para descreverem os efeitos dinâmicos e sequencial 

do processo em questão, sendo adequados para o estudo e avaliação de secagem quando 

é utilizada apenas uma bandeja em camada delgada, já que os valores dos parâmetros 

mudam não só com a condição operacional, mas também com a posição da bandeja. 

 

4.2.2 - Resultados de umidade do planejamento em tempos específicos 

  

Com base no planejamento experimental, buscou-se avaliar o comportamento de 

resposta da umidade em tempos específicos da secagem. Na Figura 19, é possível 

observar a evolução da umidade por bandeja nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos 

para cada experimento. Nota-se que o melhor desempenho de secagem ocorre no 

experimento 4, como já esperado, onde a temperatura e a velocidade do ar de secagem 

foram estabelecidas na máxima condição e a massa de material foi estabelecida na 

mínima condição. Nota-se também, que o pior caso ocorre no experimento 5, onde as 

condições foram exatamente opostas ao caso de melhor desempenho. Avaliando os 

casos onde foi estabelecida maior massa por bandeja (experimentos 5 a 11), até os 60 

minutos de secagem, as quatro últimas bandejas praticamente não demonstraram 
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variação de umidade. Após este tempo, verifica-se uma pequena variação de umidade, 

sendo mais pronunciada nos experimentos 6 e 8, quando a temperatura foi estabelecida 

na máxima condição. Os melhores resultados foram observados quando a menor massa 

foi utilizada em cada bandeja (experimentos 1 a 4), atingindo umidade 0,5 na bandeja 7 

aos 120 minutos no experimento 4 (APÊNDICE A), que foi o experimento de melhor 

desempenho. Fazendo-se uma análise dos diagramas de Pareto para cada bandeja nos 

tempos avaliados (APÊNDICE B), verificou-se que a massa de material na bandeja foi a 

variável mais importante no planejamento, seguida da temperatura e velocidade. Foi 

possível também observar que o efeito destas variáveis nas bandejas superiores a 

bandeja 3 só é significativo depois de 60 minutos, o que ratifica o efeito cascata no 

comportamento do processo. 

 

 
 

  

Figura 19 - Umidade do sólido para cada bandeja nos tempos de 30, 60, 90 e 120 

minutos de secagem. 
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4.2.3 - Resultados do planejamento versus consumo energético 

 

A partir das informações registradas pelo sistema de controle de temperatura, foi 

possível calcular o consumo energético total do sistema para cada experimento. Na 

Tabela 08, são apresentados os resultados do consumo energético total, bem como o 

consumo energético relativo que leva em conta a massa de material alimentado 

inicialmente no secador. Todos os experimentos foram realizados até atingir massa 

constante na última bandeja. Portanto, é possível observar na Tabela 08 que a umidade 

final do material nas bandejas 1 e 7 foram bastante similares, com umidade final média 

de 0,30 ± 0,05 e 0,32 ± 0,06, respectivamente. Os testes estatísticos de t-Student e F 

confirmaram a similaridade dos resultados em ambas as bandejas, tanto do ponto de 

vista da média quanto do desvio. Tais resultados confirmam que o material em todas as 

bandejas foram similares em termos de umidade para todo o planejamento. 

Quanto ao consumo energético total, nota-se na Tabela 08 que os maiores 

valores ocorreram nas condições de máxima temperatura e massa (experimentos 6 e 8), 

enquanto os menores valores ocorreram nas condições de mínima massa e máxima 

velocidade (experimentos 3 e 4). Segundo o Diagrama de Pareto (Figura 20), é possível 

verificar que a massa tem um efeito mais significativo que a temperatura e a velocidade 

do ar, sobre o consumo energético total. Para avaliar o efeito do consumo energético em 

relação a massa processada, calculou-se o consumo energético relativo, como sendo a 

razão do consumo energético total pela massa alimentada inicialmente no equipamento.  

Este índice representa de forma mais adequada o gasto energético levando-se em 

conta a produtividade. É interessante observar que no experimento 5, onde foi estudada 

a pior condição experimental do planejamento, o desempenho de secagem foi o mais 

lento, como era esperado, porém, apresentou o menor consumo energético relativo. Este 

resultado demonstra que, embora o tempo de secagem tenha sido maior neste 

experimento, houve uma compensação por parte do sistema de controle de temperatura 

operando nesta condição, de modo que a atuação do mesmo resultou em maior 

aproveitamento energético. Desta forma, tal resposta mostra que é importante dispor de 

um sistema de aquisição de dados e controle adequado para avaliar o consumo 

energético em sistemas de secagem. Avaliando-se o diagrama de Pareto quanto ao 
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consumo energético relativo (Figura 21), nota-se que não houve efeito significativo de 

qualquer variável, o que demonstra que o consumo relativo parece não depender das 

condições operacionais praticadas. Por outro lado, mesmo não sendo estatisticamente 

significativa, a variável temperatura é a que apresenta um maior efeito sobre o consumo. 

 

Tabela 08 - Planejamento Experimental - Parâmetros para avaliação do consumo 

energético do sistema. 

Experimento T (º C) 
v 

(m/s) 

Massa por 

bandeja 

(g) 

Umidade 

final 

Bandeja 1 

Umidade 

final 

Bandeja 7 

Tempo de 

secagem 

(min) 

Energia 

Total (kwh) 

Consumo 

Relativo 

(Kwh/g) 

1 60 4 300 0,32 0,30 495 20,7418 0,00988 

2 80 4 300 0,34 0,31 405 20,7592 0,00989 

3 60 6 300 0,33 0,38 375 18,8916 0,00900 

4 80 6 300 0,29 0,33 300 19,8043 0,00943 

5 60 4 500 0,35 0,40 705 29,0865 0,00831 

6 80 4 500 0,29 0,42 650 35,2098 0,01006 

7 60 6 500 0,30 0,28 620 30,9292 0,00884 

8 80 6 500 0,17 0,25 525 35,4361 0,01012 

9 70 5 400 0,29 0,26 420 24,5456 0,00877 

10 70 5 400 0,29 0,30 510 28,5063 0,01018 

11 70 5 400 0,30 0,35 495 27,1254 0,00969 
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Figura 20 - Diagrama de Pareto - Parâmetros para avaliação do consumo energético do 

sistema. 
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Figura 21 - Diagrama de Pareto - Parâmetros para avaliação do consumo energético 

relativo do sistema. 

 

4.2.4 - Resultados do modelo matemático versus dados experimentais 

 

O modelo matemático implementado neste estudo com o propósito de predizer 

dinamicamente a secagem do resíduo de goiaba em secador de bandejas, considerando o 

uso simultâneo de uma sequência de 07 (sete) bandejas, foi avaliado comparativamente 

com os dados experimentais relativos às curvas de umidade do sólido para cada bandeja 

e à temperatura do gás medida em quatro posições distintas ao longo do secador. 

Adicionalmente, com o modelo matemático é possível calcular a temperatura do sólido 

em cada bandeja e a umidade do gás ao longo do secador, porém tais informações não 

foram medidas experimentalmente e, portanto, uma avaliação comparativa não foi 

praticada. Ainda assim, tais resultados são apresentados a fim de demonstrar que o 

comportamento de resposta do modelo é presumível e correspondente com o esperado.  

É importante ressaltar que a temperatura do gás na alimentação do secador é 

resposta da atuação do controlador de temperatura do sistema e, desta forma, representa 

uma especificidade de cada experimento. Logo, esta informação foi utilizada no modelo 

matemático segundo a Equação 36 ajustada por regressão com os dados obtidos 

experimentalmente. 
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Nesta seção, são apresentados apenas os resultados comparativos dos casos 

experimentais 04 e 05 do planejamento. Os demais resultados estão compilados no 

APÊNDICE C deste documento. 

Nas Figuras 22 e 23, são apresentadas as curvas de secagem com a evolução da 

umidade do sólido em todas as bandejas, demonstrando que o modelo matemático 

possui uma boa capacidade de ajuste com os dados experimentais. É importante 

observar que os casos apresentados correspondem a situações distintas com condições 

opostas de operação e, ainda assim, o modelo matemático ajustou adequadamente os 

dados. Nos resultados para todas as curvas, os coeficientes de correlação entre os dados 

experimentais e os valores calculados pelo modelo foram significativos com R
2
> 0,99. 

Figura 22 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 04. 

 

  

Figura 23 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 05. 
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Como pode ser visto na Figura 24, o perfil de temperatura do ar de secagem no 

secador foi também ajustado pelo modelo matemático e, de um modo geral, os 

resultados demonstram que o perfil calculado segue a tendência do comportamento 

experimental. Porém, os ajustes obtidos para a temperatura do gás não foram 

completamente significativos, tendo sido encontrados valores para o coeficiente de 

correlação R
2 

de 0,94; 0,88; 0,81 e 0,72 para o experimento 4 e de 0,89; 072; 0,60 e 0,56 

para o experimento 5, considerando respectivamente a ordem dos termopares 2, 3, 4 e 

5.O melhor ajuste foi obtido com a medida de temperatura do gás realizada pelo 

termopar 2, que se encontra disposto no segundo vão, logo após o primeiro prato. A 

qualidade do ajuste da temperatura do gás diminui ao longo do secador, sendo menor no 

caso onde a medida de temperatura do gás é realizada pelo termopar 5, no último vão. 

Isto pode ser explicado com o fato de que o efeito sequencial da resposta do processo 

pode implicar numa propagação de erros, de modo que as curvas calculadas nas últimas 

bandejas carregam um acúmulo de desvios gerados nos cálculos das bandejas anteriores.  

Adicionalmente, as medidas de temperatura do gás são bastante influenciadas 

pelo procedimento de retirada das bandejas ao longo da secagem para acompanhamento, 

por pesagem, da umidade do sólido nas bandejas. Desta forma, os dados experimentais 

estão sujeitos a interferência do procedimento citado, de modo que no modelo 

matemático tal procedimento não foi levado em consideração. 
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Figura 24 - Temperatura do gás ao longo do secador (Experimental x Calculado) - (a) 

Caso 04 e (b) Caso 05. 
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Conforme já mencionado, para descrever a temperatura do gás na alimentação 

do secador (primeiro vão), foi utilizada a Equação 36 para representar a resposta do 

sistema de controle em malha fechada usando a abordagem de um controlador PID. 

Os parâmetros a, b e c (Equação 36) foram estimados para cada caso 

experimental e seus valores estão apresentados na Tabela D1 no APÊNDICE D. 

Também no APÊNDICE E, encontram-se os gráficos comparativos dos ajustes obtidos 

por regressão e os dados experimentais.  

Todos os ajustes tiveram resultados de correlação com R
2
> 0,97. Vale salientar 

que os dados foram plotados apenas com escala de tempo de até 50 minutos, visando 

destacar a evolução inicial da resposta do controlador, já que depois dos primeiros 30 

minutos a temperatura do gás fica controlada no valor do set-point com variação inferior 

a ±1°C. Na Figura 25, é possível observar a evolução comparativa do ajuste com os 

dados experimentais para os casos experimentais 04 e 05. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 25 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental x Calculado) - (a) 

Caso 04 e (b) Caso 05. 

  

No caso da umidade do gás ao longo do secador, embora tal medida 

experimental não tenha sido realizada por limitações técnicas, o modelo matemático, 

através do balanço de massa na fase gasosa, permite calcular a umidade do gás em cada 

bandeja durante a secagem, conforme pode ser visto na Figura 26. Segundo os perfis de 
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umidade do gás calculado, a umidade do gás em cada bandeja tende a aumentar nos 

instantes iniciais da secagem, quando a maior parte da água é transferida da fase sólida 

para a fase gasosa, atingindo um valor máximo de umidade num determinado instante 

da secagem.  

Nota-se também que a última bandeja apresenta os maiores valores de umidade 

do gás num certo instante de secagem, em razão da quantidade cumulativa de água 

transferida pelas bandejas anteriores. A medida que a secagem evolui, a quantidade de 

água liberada pelo sólido diminui e, consequentemente, a umidade do gás tende a 

reduzir com o tempo para seu valor original. Quanto maior a taxa de secagem, mais 

rápido é o comportamento de mudança da umidade do gás ao longo do tempo, 

correspondendo ao efeito esperado na resposta do sistema. 

 

  

Figura 26 - Umidade do gás ao longo do secador (nas bandejas) calculado pelo Modelo 

Matemático - (a) Caso 04 e (b) Caso 05. 

 

Com relação à temperatura do sólido em cada bandeja, a mesma não foi medida 

experimentalmente. No entanto, o modelo matemático permitiu calcular tal variável 

durante a secagem, com base no balanço de energia do sólido. Na Figura 27, é possível 

observar os perfis de temperatura do sólido calculado para cada bandeja durante os 

experimentos 04 e 05. Nota-se que os referidos perfis de temperatura apresentam 

respostas condizentes com o comportamento esperado, onde na primeira bandeja a 

temperatura é maior que nas bandejas subsequentes. Particularmente, nos instantes 
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iniciais, observa-se que o cálculo do perfil térmico do sólido apresenta uma resposta 

distorcida que pode ser explicada em função de dois possíveis fatores: (i) nos instantes 

iniciais, a temperatura do gás de secagem na alimentação é resposta do controlador de 

temperatura, apresentando um comportamento oscilatório neste período, conforme pode 

ser visto na Figura 26, de modo que, como os balanços de energia das fases sólido e gás 

em todas as bandejas estão relacionados, os perfis de temperatura do sólido acabam 

sofrendo estas interferências nos cálculos do modelo; (ii) em todas as simulações, a 

temperatura inicial do sólido foi considerada igual a temperatura ambiente, porém nas 

corridas experimentais a temperatura do sólido em cada bandeja não foi efetivamente 

medida e o material utilizado em cada experimento foi descongelado naturalmente por 

24 horas, podendo estar em temperaturas inferiores a temperatura ambiente quando 

carregado no secador. 

0 100 200 300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bandeja 07

bandeja 01

T
s
 (

o
C

)

Tempo (min)

 

0 100 200 300 400 500 600 700

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bandeja 07

bandeja 01

T
s
 (

o
C

)

Tempo (min)

 

Figura 27 - Temperatura do sólido (Calculado) - (a) Caso 04 e (b) Caso 05. 

  

Todas as condições do conjunto experimental avaliado foram ajustadas pelo 

modelo matemático e os resultados comparativos estão apresentados no APÊNDICE C. 

Na Tabela 09, encontram-se os valores estimados em cada condição experimental para o 

parâmetro Ks referente à taxa de secagem do modelo matemático fenomenológico.  

De um modo geral, nota-se que o ajuste obtido com o modelo fenomenológico 

foi bem superior aos ajustes obtidos com os modelos empíricos apresentados 

anteriormente, tendo-se uma significativa correspondência de dados em praticamente 
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todas as bandejas com R
2
 ≥ 0,995.  Ainda conforme a Tabela 09, observa-se que os 

experimentos com massa de material de 300 g/bandeja (experimentos 1 a 4) 

demonstram que numa mesma temperatura e aumentando-se a velocidade do ar de 

secagem (experimentos 1-3 e 2-4), ocorre um aumento do parâmetro Ks. Por outro lado, 

numa mesma velocidade e aumentando-se a temperatura (experimentos 1-2 e 3-4), nota-

se também um aumento do parâmetro Ks. O mesmo comportamento pode ser verificado 

quando são avaliados os experimentos com massa de material de 500 g/bandeja 

(experimentos 5 a 8). Desta forma, os ajustes realizados com o modelo fenomenológico 

permitiram evidenciar a dependência do parâmetro Ks com as variáveis operacionais, 

fato este que os modelos empíricos não foram capazes de demonstrar. Comparando-se 

os dois grupos de experimentos 300 e 500 g/bandeja e analisando os dados com mesma 

temperatura e velocidade, observa-se que o aumento da massa por bandeja provoca uma 

diminuição do parâmetro Ks, indicando que a redução da taxa de secagem nestas 

condições pode estar associada a efeitos difusivos no material. Vale destacar que esse 

comportamento de resposta foi verificado em toda a série de bandejas, o que sugere a 

adequada capacidade do modelo matemático em descrever a taxa de secagem do 

processo como um todo. Analisando-se também os dados em triplicata na condição de 

ponto central, nota-se que os resultados de ajuste para o parâmetro Ks estão conexos 

com os resultados obtidos para as demais condições e o desvio padrão calculado foi 

inferior a 0,02, o que exprime uma precisão adequada do ajuste dos parâmetros. De um 

modo geral, o parâmetro Ks variou de 0,0356 a 0,3092, o que é condizente com a 

secagem de resíduos de frutas observada em outros estudos publicados na literatura. 

Adicionalmente, um diagrama de Pareto foi construído com o propósito de 

avaliar a correspondência entre as condições experimentais e os ajustes do parâmetro 

Ks, conforme apresentado na Figura 28. É possível notar que os resultados ratificam os 

aspectos discutidos anteriormente e mostram que a massa apresenta o maior efeito sobre 

a taxa de secagem, sendo este efeito negativo. Na sequência, e em ordem crescente, a 

temperatura e a velocidade do ar de secagem apresentaram efeitos positivos com a taxa 

de secagem. 
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Quanto ao perfil de valores do parâmetro Ks em cada bandeja, notou-se um 

comportamento sistemático para todos os experimentos estudados (com exceção do 

experimento 2 - bandejas 2 e 3). Como pode ser visto na Figura 29, o valor de Ks foi 

maior na bandeja 1 e reduziu ao longo da sequência de bandejas. Observou-se também 

que as bandejas 5-6-7 tendem a formar uma região com a menor taxa de secagem e 

apresentando praticamente os mesmos valores de Ks. Uma outra região, formada pelas 

bandejas 3 e 4, com características similares de taxa de secagem é verificada na maioria 

dos casos estudados. Embora o processo em questão consista na secagem do sólido 

numa série de bandejas, onde a resposta de uma bandeja influencia no comportamento 

das bandejas subsequentes, a formação de regiões pode ser atribuída principalmente a 

similaridade nas condições de secagem em certos pontos ao longo do secador. 
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Tabela 09 - Estimativa do parâmetro cinético de secagem para o modelo matemático fenomenológico. 

Exp. T (º C) v (m/s) m (g) 
Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 6 Bandeja 7 

R
2
 Ks R

2
 Ks R

2
 Ks R

2
 Ks R

2
 Ks R

2
 Ks R

2
 Ks 

1 60 4 300 0,995 0,1995 0,999 0,1434 0,998 0,0988 0,999 0,0999 0,995 0,0670 0,998 0,0657 0,997 0,0635 

2 80 4 300 0,996 0,2368 0,999 0,1564 0,981 0,2151 0,989 0,1743 0,989 0,1236 0,995 0,0854 0,998 0,0870 

3 60 6 300 0,995 0,2254 0,999 0,1341 0,999 0,1157 0,999 0,1027 0,998 0,0860 0,999 0,0887 0,999 0,0828 

4 80 6 300 0,996 0,3092 0,999 0,2038 0,999 0,1864 0,999 0,1551 0,998 0,1239 0,998 0,1167 0,999 0,1179 

5 60 4 500 0,998 0,0901 0,999 0,0632 0,999 0,0505 0,998 0,0518 0,998 0,0361 0,999 0,0358 0,999 0,0356 

6 80 4 500 0,999 0,1303 0,999 0,0812 0,999 0,0691 0,999 0,0642 0,999 0,0496 0,999 0,0457 0,997 0,0428 

7 60 6 500 0,998 0,0999 0,999 0,0678 0,999 0,0632 0,999 0,0572 0,997 0,0451 0,999 0,0485 0,999 0,0508 

8 80 6 500 0,997 0,1568 0,999 0,1020 0,999 0,0923 0,999 0,0874 0,999 0,0637 0,999 0,0645 0,999 0,0625 

9 70 5 400 0,997 0,1911 0,996 0,1269 0,995 0,1011 0,999 0,1066 0,999 0,0782 0,997 0,0751 0,999 0,0799 

10 70 5 400 0,996 0,1830 0,999 0,1140 0,999 0,0973 0,999 0,0927 0,999 0,0737 0,998 0,0684 0,999 0,0745 

11 70 5 400 0,997 0,1570 0,999 0,1085 0,999 0,0921 0,999 0,0872 0,998 0,0634 0,997 0,0607 0,997 0,0589 
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Figura 28 - Diagrama de Pareto - Parâmetros para avaliação do consumo energético 

relativo do sistema. 

 

 
 

 
Figura 29 - Perfil do parâmetro Ks ajustado para a taxa de secagem considerando a 

sequência de todas as bandejas e nas condições experimentais: (a) 300 g/bandeja; (b) 

500 g/bandeja; e (c) condição de ponto central. 
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Ao contrário do que foi feito com os balanços de massa, onde um parâmetro de 

taxa de secagem foi estimado para cada bandeja; nos balanços de energia, um conjunto 

de parâmetros foi admitido para satisfazer a toda série de bandejas. Os parâmetros de 

transferência de calor estimados foram:  

(i) h1 e h2 - que representam uma forma agrupada do produto entre o coeficiente 

convectivo (h) e a relação área/volume (Av). O parâmetro h1 foi atribuído ao balanço de 

energia na fase sólida e o parâmetro h2 atribuído para a fase gás. Embora o 

procedimento apropriado é de considerar um único parâmetro convectivo para satisfazer 

os balanços simultâneos nas fases gás e sólido, a alternativa de implementar aqui um 

parâmetro em cada fase foi com o propósito de tornar o modelo matemático com melhor 

flexibilidade para ajuste, já que se fosse considerado um parâmetro de coeficiente 

convectivo em cada bandeja, o numero de parâmetros a serem estimados seria 

significativamente maior, além do esforço numérico e da dificuldade para tal ajuste. Por 

outro lado, o uso de um único parâmetro de coeficiente convectivo para descrever o 

comportamento de todas as bandejas simultaneamente, também limitaria a capacidade 

de ajuste. Portanto, o uso dos dois parâmetros convectivos é justificado como uma 

forma de melhorar a descrição dos dados experimentais e compensar as prováveis 

limitações e lacunas na concepção do modelo matemático.  

 (ii) U - representa o parâmetro de transferência global de calor que expressa a 

perda de energia pela parede do secador, considerada para ocorrer especificamente nas 

regiões de vão livre.  

 Na Tabela 10, encontram-se os valores estimados para os parâmetros de 

transferência de calor do secador em cada condição experimental. Nota-se que o 

parâmetro de transferência global de calor (U) apresenta valores condizentes com as 

características dos materiais que formam as paredes do secador, tendo-se uma 

combinação de partes em vidro, madeira e alumínio.  

 No que diz respeito aos parâmetros relativos aos efeitos convectivos (h1 e h2), é 

possível observar na Tabela 10, que a ordem de grandeza destes foi elevada. Como os 

mesmos são um agrupamento do produto entre o coeficiente convectivo (h) e a relação 

área/volume (Av), tais valores elevados são atribuídos a contribuição da relação 
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área/volume.  Embora inferências da relação Av não tenham sido feitas para o material 

utilizado neste estudo (resíduo de goiaba), através das suas características físicas, é 

possível dizer que o mesmo apresenta uma alta relação Av. Tal fato foi observado em 

todos experimentos, onde o material tornou-se mais poroso e compacto à medida que a 

umidade era reduzida.  

 Uma avaliação estatística de correlação entre os parâmetros estimados e as 

condições experimentais foi também realizada usando o software Statistica 7, conforme 

apresentado na Tabela 11. Nota-se que as correlações mais significativas ocorreram 

entre a variável massa de material por bandeja e os parâmetros convectivos h1 e h2. 

Este efeito pode estar associado a influência da massa de material com a relação 

área/volume e esta, por sua vez, está associada a tais parâmetros. Os resultados também 

demonstram que praticamente não há correlações dos parâmetros convectivos com a 

temperatura (T) nem com a velocidade do gás de secagem (v). Além disso, a matriz de 

correlação mostra que os parâmetros h1 e h2 apresentam forte correlação entre eles, o 

que já era esperado, já que tais parâmetros apresentam aspectos de similaridade. Outra 

correlação significativa pode ser observada entre o coeficiente global de transferência 

de calor (U) com a temperatura (T). Este resultado pode ratificar a ideia de que o 

coeficiente global U deve ser admitido como uma função da temperatura, e não como 

um valor constante ao longo da secagem. Como ao longo do secador existe um perfil de 

temperatura, o coeficiente global, em tese, deveria variar também ao longo do secador. 

Desta forma, a obtenção de uma relação adequada entre U e T, poderia colaborar num 

ajuste ainda melhor para o modelo matemático. 
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Tabela 10 - Estimativa dos parâmetros de transferência de calor para o modelo 

matemático fenomenológico. 

Exp. T (º C) v (m/s) m (g) 
Tamb 

(°C) 

Parâmetros 

h1 

(W/m
2
∙K)∙(m

2
/m

3
) 

h2 

(W/m
2
∙K)∙(m

2
/m

3
) 

U 

(W/m
2
∙K) 

1 60 4 300 23,5 31988,68 23355,15 5,61 

2 80 4 300 23,3 32157,22 20845,11 9,70 

3 60 6 300 24,4 38537,81 26744,54 6,05 

4 80 6 300 26,8 36349,06 22104,45 10,51 

5 60 4 500 23,8 18557,80 13981,76 6.495 

6 80 4 500 27,3 19091,73 12525,51 10,71 

7 60 6 500 25,4 22738,57 16139,41 5,34 

8 80 6 500 25,5 23758,29 15242,61 9,40 

9 70 5 400 27,4 31720,44 20410,77 9,46 

10 70 5 400 25,0 29540,54 20771,17 13,32 

11 70 5 400 27,2 26487,80 18847,80 11,11 

 

 

Tabela 11 - Matriz de correlação entre os parâmetros estimados e as variáveis (fatores) 

nas diferentes condições experimentais. 

 T v  m  Tamb  h1 h2 U 

T 1 0 0 0,41 -0,01 -0,25 0,72 

v  1 0 0,30 0,33 0,25 -0,05 

m   1 0,29 -0,92 -0,91 0 

Tamb    1 -0,13 -0,27 0,49 

h1     1 0,96 0,01 

h2      1 -0,11 

U       1 
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4.2.5 - Otimização da secagem - mudança no sequenciamento de 

bandejas 

  

A partir do modelo matemático ajustado com os dados experimentais, buscou-se 

realizar um estudo de otimização para melhorar o desempenho ao longo da secagem, 

implementando-se uma estratégia de mudança no sequenciamento das bandejas. O 

problema de sequenciamento aqui proposto procura avaliar qual a melhor maneira de 

conduzir trocas de posicionamento das bandejas dentro do secador em tempos 

específicos do processamento, gerando um problema de permutação com 07 bandejas. 

Neste estudo de otimização, considerou-se que a mudança no sequenciamento das 

bandejas ocorre apenas num único momento do processamento, tendo sido examinados 

06 instantes específicos para a mudança após o início da secagem: 30, 60, 90, 120, 150 

e 180 minutos. 

 O cálculo do desempenho da secagem foi feito com base numa função objetivo 

correspondente à integral da umidade média do sólido em todas as bandejas. Cada 

condição experimental estudada foi avaliada com a presente abordagem e os resultados 

permitiram indicar qual o sequenciamento ótimo e, dentre os instantes avaliados para a 

mudança, qual o tempo mais adequado para realizar a mudança de sequenciamento.  

 Na Tabela 10 estão apresentados os resultados obtidos com o procedimento de 

otimização testado neste trabalho, avaliando-se cada condição experimental. O tempo 

t=0 min indica a condição de partida com o ordenamento inicial das bandejas 

correspondendo a 1234567. O valor da função objetivo (FO) para t=0 indica o caso 

original em que não há sequenciamento das bandejas ao longo do processamento, ou 

seja, o processamento foi completamente executado na mesma condição do 

sequenciamento original (1234567). Já os tempos de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 

minutos, correspondem ao instante em que foi feita a mudança do sequenciamento das 

bandejas, com o processamento sendo conduzido, na nova ordem da série de bandejas, 

até o tempo final estabelecido em cada condição estudada. Na Tabela 09, apresenta-se o 

sequenciamento que resultou o valor mínimo para a função objetivo (FO) nos diferentes 

tempos de mudanças. Em todos os casos, nota-se que uma mudança específica no 
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sequenciamento de bandejas conduz a um melhoramento no desempenho da secagem. 

Avaliando-se, em particular, cada condição estudada, observa-se que geralmente há um 

único sequenciamento ótimo para todos os instantes de mudança (como por exemplo, 

nos experimentos 1, 3, 4, 5, 6 e 7). Nos casos que não resultaram num único 

sequenciamento ótimo (experimentos 2, 8 e 9), observou-se que houve apenas duas 

possibilidades de sequenciamento ótimo, sendo que as duas possibilidades apresentaram 

uma similaridade significativa na ordem das bandejas. No caso do experimento 2, as 

sequências ótimas foram 7265413-6275413, com alternância apenas nas posições 1 e 3 

da ordem. Já para os experimentos 8 e 9, as sequências ótimas foram 7654231-7564231 

e 6754213-6574213, respectivamente, com alternância apenas nas posições 2 e 3 da 

ordem. É importante destacar que, nestes casos, as alternâncias ocorridas se deram com 

bandejas que foram oriundas das posições iniciais 7, 6 e 5 e, conforme já discutido 

previamente, tais bandejas tendem a apresentar similaridade, formando uma região com 

mesmas características de secagem. Portanto, as duas possibilidades de sequência ótima, 

nestes casos particulares, convergem para praticamente uma única e a abordagem de 

otimização proposta tende a indicar que, independente do instante da mudança no 

sequenciamento das bandejas, há um sequenciamento ótimo para cada condição de 

processamento. Nas condições menos favoráveis para a secagem, ou seja, menor 

temperatura (T=60°C) e menor velocidade do ar de secagem (v=4 m/s), o valor para o 

sequenciamento ótimo foi o mesmo (7635421), independente da massa de material 

usada em cada bandeja (300 e 500 g/bandeja).  

Quanto à avaliação do instante da mudança na sequência de bandejas sobre a 

melhoria do desempenho da secagem, os perfis apresentados na Figura 30 indicam que 

existe um instante ótimo para a implementação do melhor sequenciamento. Para a 

condição de menor massa (Figura 30a), nota-se um perfil parabólico de reposta, onde o 

tempo ótimo para a mudança foi de 60 minutos para os casos com temperatura maior 

(T=80°C) e 90 minutos para os casos com temperatura menor (T=60°C). A velocidade 

do ar de secagem, mesmo tendo modificado o perfil da curva de resposta ótima, não 

influenciou no resultado do tempo ótimo. Já para as condições de maior massa (Figura 

30b), nota-se que apenas quando a temperatura tem valor T=80°C é ocorre um perfil 
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parabólico com tempo ótimo de mudança em 120 minutos. Na temperatura mais baixa 

(T=60°C), o perfil também foi parabólico, resultando que o melhor instante para a 

mudança foi o tempo de 150 minutos. Conforme já discutido, na condição de 

500g/bandeja as taxas de secagem foram inferiores e, portanto, um maior tempo para 

secagem do material foi necessário. Tal condição também refletiu no tempo ótimo de 

mudança das bandejas, deslocando este tempo para valores mais altos.  
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Tabela 12 - Sequenciamento e valor mínimo para a função objetivo (FO) nos diferentes tempos de mudanças. 

Exp. 
T  

(º C) 

v  

(m/s) 

m  

(g) 

t = 0 min 
Condição de mínimo 

t = 30 min t = 60 min t = 90 min t = 120 min t = 150 min t = 180 min 

Sequência FO Sequência FO Sequência FO Sequência FO Sequência FO Sequência FO Sequência FO 

1 60 4 300 1234567 164240 7635421 157910 7635421 154510 7635421 153530 7635421 154160 7635421 155590 7635421 157250 

2 80 4 300 1234567 112690 7265413 106950 6275413 104770 6275413 105150 7265413 106710 6275413 108400 7265413 109810 

3 60 6 300 1234567 132380 7564231 128780 7564231 127230 7564231 127230 7564231 128050 7564231 129090 7564231 130060 

4 80 6 300 1234567 95811 6754312 92175 6754312 91417 6754312 92249 6754312 93438 6754312 94424 6754312 95085 

5 60 4 500 1234567 278010 7635421 273970 7635421 270780 7635421 268420 7635421 266840 7635421 265980 7635421 265750 

6 80 4 500 1234567 229530 7654321 224080 7654321 220250 7654321 217930 7654321 216920 7654321 216930 7654321 217650 

7 60 6 500 1234567 227140 5674123 224610 5674123 222740 5674123 221480 5674123 220790 5674123 220590 5674123 220790 

8 80 6 500 1234567 161680 7654231 157820 7654231 155460 7564231 154410 7564231 154400 7564231 155060 7564231 156050 

9 70 5 400 1234567 164950 6754213 161220 6574213 160650 6574213 158600 6754213 158990 6574213 159870 6574213 160890 
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Figura 30 - Resultado da função objetivo para cada instante de mudança do sequenciamento 

ótimo, avaliando as condições: (a) 300 g/bandeja e (b) 500 g/bandeja. 

 

 A partir dos resultados computacionais de otimização do sequenciamento de bandejas 

e do tempo de mudança, o caso de melhor desempenho de secagem (Caso 04) foi conduzido 

experimentalmente, implementando-se a mudança sugerida na sequência de bandejas (de 

1234567 para 6754312) no instante ótimo de 60 minutos, conforme apresentado na Tabela 12.  
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 Na Figura 31, estão apresentadas as curvas de secagem para o experimento do Caso 

Otimizado.  

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
U

s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 01)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

Exp. (bandeja 02)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 03)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 04)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 05)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 06)

 

0 50 100 150 200 250 300

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
s
(k

g
 d

e
 H

2
O

/k
g

 d
e

 s
o

lid
o

 s
e

c
o

)

Tempo (min)

 Calculado

 Exp. (bandeja 07)

 

Figura 31 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso Otimizado. 

 

Observa-se que no tempo de 60 minutos, instante no qual houve a mudança de 

sequenciamento, ocorre uma alteração no perfil de secagem em cada bandeja. A resposta 
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comparativa dos dados experimentais com o modelo matemático, demonstra que o resultado 

simulado pela otimização apresentou uma adequada descrição e previsão do comportamento 

de resposta. 

No que se refere ao comportamento do perfil de temperatura do gás, os resultados 

comparativos entre o Caso 04 (sem mudança de bandejas) e o Caso Otimizado (com mudança 

de bandejas) estão apresentados nas Figuras 32. É possível observar que a mudança no 

sequenciamento de bandejas provoca distúrbios na temperatura do gás ao longo do secador e 

o modelo matemático foi também capaz de seguir as tendências de evolução da temperatura 

com o tempo. 

(a) 

0 100 200 300

20

30

40

50

60

70

80

90

 Exp. (Termopar 2)

 Exp. (Termopar 3)

 Exp. (Termopar 4)

 Exp. (Termopar 5)

 Calculado

T
g

 (
o
C

)

Tempo (min)

 

(b) 

0 50 100 150 200 250 300

20

30

40

50

60

70

80

90

 Exp. (Termopar 2)

 Exp. (Termopar 3)

 Exp. (Termopar 4)

 Exp. (Termopar 5)

 Calculado

T
g

 (
o
C

)

Tempo (min)

 

Figura 32 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - (a) Caso 04 e (b) Caso 

Otimizado. 

 

 Em relação ao consumo energético, como já previsto na simulação de otimização, o 

resultado experimental confirmou que a estratégia de mudança conduz de fato a uma redução 

de consumo energético. Na Tabela 13, comparando-se os resultados do Caso 04 (sem 

mudança) com o Caso Otimizado (com mudança), é possível notar uma redução de 

aproximadamente 10% tanto no consumo de Energia Total quanto no Consumo Relativo. 

Adicionalmente, é possível verificar uma leve melhoria na umidade final das bandejas 01 e 

07. 

 

 

 



Resultados e discussões 

 

 

Tese de Doutorado - Andréia Souto Vieira - Novembro 2014 

96 

Tabela 13 - Planejamento Experimental - Parâmetros para avaliação do consumo energético 

do sistema Caso 04 e Caso Otimizado. 

Experimento T (º C) v (m/s) 
Massa por 

bandeja (g) 

Umidade 

final 

Bandeja 1 

Umidade 

final 

Bandeja 7 

Tempo de 

secagem 

(min) 

Energia Total 

(kwh) 

Consumo 

Relativo 

(Kwh/g) 

Caso 04 80 6 300 0,29 0,33 300 19,8043 0,00943 

Caso Otimizado 80 6 300 0,15 0,23 270 17,7904 0,00847 
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 5. Conclusões 

 

No presente trabalho, foi feito um estudo experimental e de modelagem matemática 

para avaliar o desempenho da secagem de resíduo industrial de polpa de goiaba num secador 

convectivo, operando com 07 bandejas simultâneas e em regime batelada. Dentro dos 

aspectos observados com o presente estudo é possível concluir que: 

 o processamento de secagem, dentro das condições testadas, manteve preservadas as 

principais características bromatológicas do material, resultando num produto seco 

(matéria seca de 92,58%) com um teor de Nutrientes Digestíveis Totais de cerca de 50%, 

tendo-se um conteúdo de carboidratos não fibrosos (açúcares, amido), proteína bruta e 

gordura da ordem de 13%, 9% e 8%, respectivamente.  Desta forma, o aproveitamento do 

resíduo através da secagem propiciou um produto nutritivo e com tempo de vida útil 

melhorado, que pode ser aplicado como matéria-prima na industria de alimentos, em 

formulações para consumo humano ou animal.  

 os modelos empíricos, que geralmente são utilizados para descrever a cinética de secagem 

em grande parte de trabalhos publicados na literatura, não foram completamente 

descritivos com os dados do presente estudo. Tal fato se deve provavelmente a natureza 

seqüenciada do processo, operando com uma série simultânea de 07 bandejas, onde cada 

bandeja influenciou no comportamento das bandejas subsequentes. Portanto, a análise 

estatística dos dados com os modelos empíricos não permitiu observar os principais efeitos 

estudados experimentalmente. 

 o consumo energético no processamento de secagem é fortemente dependente das 

condições operacionais. Os sistemas equipados com adequadas malhas de controle de 

temperatura tendem a resultar num menor consumo de energia para o aquecimento do ar de 

secagem. Neste estudo, o secador experimental utilizado foi equipado com um sistema de 

aquisição de dados e controle de temperatura que permitiu uma eficiente análise de dados 

relativos ao consumo energético do processo. Segundo as informações de consumo 

energético total obtidas para cada condição experimental, observou-se que nas condições 

de máxima temperatura e máxima massa por bandeja, ocorreram os maiores consumo de 

energia. Por outro lado, nas condições de mínima massa por bandeja e máxima velocidade 

do ar de secagem, ocorreram os menores valores de consumo energético. No entanto, 

quando o consumo energético leva em conta a massa de resíduo processada, ou seja, 

considerando-se também a produtividade, nota-se que o consumo energético relativo é 

praticamente similar em todos os experimentos. Tal fato deve-se em parte a eficiência do 

sistema de controle de temperatura. 

 o modelo matemático fenomenológico, implementado para predizer dinamicamente o 

comportamento da secagem no processo estudado, considerando o uso simultâneo de uma 

seqüência de 07 (sete) bandejas, foi ajustado com todas as condições experimentais e 

apresentou uma adequada capacidade preditiva para as curvas de umidade do sólido em 

cada bandeja e para a temperatura do gás medida em quatro posições distintas ao longo do 

secador. Ao contrário dos modelos empíricos, o modelo implementado neste estudo 
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permitiu uma significativa correspondência entre as curvas de secagem, calculada e 

experimental. Também, o modelo conseguiu acompanhar o perfil de temperatura do gás 

nas posições das medidas ao longo do secador. 

 a otimização, com base em simulações computacionais usando o modelo matemático 

previamente ajustado para as diferentes condições experimentais, permitiu verificar que a 

estratégia de mudança de sequenciamento de bandejas, no decorrer do processamento, 

conduz a uma melhoria no desempenho da secagem. Foi possível observar com o estudo de 

otimização que não só a mudança do sequenciamento das bandejas, mas também o instante 

na qual a mudança é feita, pode levar a uma condição ótima de processamento. Os 

resultados experimentais para a melhor condição do planejamento permitiram demonstrar 

que a estratégia de otimização computacional foi adequada para prever e descrever a 

melhoria do processo de secagem. 

 

 Como sugestão para trabalhos futuros e complementares, propõem-se: 

 

 uma avaliação nutricional com aplicação do resíduo em formulação de mistura alimentar 

para animais; 

 uma ampliação do planejamento experimental, buscando uma maior validação do modelo 

matemático implementado; 

 estudar o efeito de outras variáveis importantes do processo (tais como: temperatura, 

velocidade do ar de secagem) como estratégia de busca de condições ótimas do 

processamento; 

 Testar mudanças de sequenciamento que levem a um operação similar a um sistema 

operando em contra-corrente; 

 realizar melhorias no projeto do equipamento, visando minimizar perdas energéticas no 

sistema; 

 avaliar economicamente a viabilidade do uso de outras fontes de energia no processamento 

de secagem, como uma forma de auxiliar na redução do uso da energia elétrica, tornando o 

produto competitivo comercialmente; 

 Ampliar a modelagem do meio poroso, considerando uma placa de espessura L(m) e 

usando uma difusividade efetiva da água Def(m
2
/s). A inclusão da difusão de água pode 

indicar que esta é a resistência dominante no processo. Também, pode ser empregada a 

solução exata transiente da segunda equação da difusão de Fick junto com algum modelo 

similar ao empregado nesta tese, para analisar o processo e verificar se a difusão interna de 

água no meio poroso domina o processo global de transferência de matéria e energia; 

 Avaliar, dentro da proposta da modelagem do meio poroso, os números de Biot de 

transferência de matéria Bim e de energia Bic, com o objetivo de compreender quais são os 

efeitos dominantes sobre o sistema. Além disso, com o auxílio das Equações de Fick e 

Fourier, verificar através do número de Luikov, como as resistências internas podem afetar 

o comportamento de resposta do processo. 
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Apêndice A - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 

30, 60, 90 e 120 minutos. 

Tabela A1 - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 30 minutos. 

Experimento T(ºC) V (m/s) m (g) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

1 60 4 300 0,80 0,87 0,92 0,94 0,97 0,96 0,97 

2 80 4 300 0,75 0,86 0,80 0,84 0,88 0,95 0,92 

3 60 6 300 0,77 0,88 0,91 0,92 0,95 0,93 0,94 

4 80 6 300 0,72 0,83 0,86 0,89 0,94 0,93 0,93 

5 60 4 500 0,91 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 

6 80 4 500 0,89 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 

7 60 6 500 0,90 0,94 0,94 0,96 0,96 0,97 0,97 

8 80 6 500 0,87 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 

9 70 5 400 0,81 0,89 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 

10 70 5 400 0,83 0,91 0,92 0,93 0,95 0,95 0,94 

11 70 5 400 0,84 0,92 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 

 

Tabela A2 - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 60 minutos. 

Experimento T(ºC) V (m/s) m (g) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

1 60 4 300 0,59 0,72 0,82 0,86 0,93 0,92 0,93 

2 80 4 300 0,48 0,70 0,65 0,72 0,81 0,89 0,86 

3 60 6 300 0,53 0,74 0,80 0,82 0,88 0,85 0,87 

4 80 6 300 0,40 0,58 0,65 0,72 0,81 0,82 0,80 

5 60 4 500 0,82 0,90 0,92 0,92 0,94 0,95 0,95 

6 80 4 500 0,76 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94 

7 60 6 500 0,80 0,88 0,88 0,91 0,91 0,93 0,93 

8 80 6 500 0,73 0,84 0,87 0,88 0,91 0,91 0,91 

9 70 5 400 0,59 0,75 0,81 0,84 0,89 0,89 0,89 

10 70 5 400 0,65 0,80 0,84 0,85 0,89 0,90 0,88 

11 70 5 400 0,66 0,81 0,86 0,88 0,90 0,91 0,91 
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Tabela A3 - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 90 minutos. 

Experimento T(ºC) V (m/s) m (g) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

1 60 4 300 0,40 0,55 0,71 0,76 0,88 0,86 0,88 

2 80 4 300 0,23 0,51 0,45 0,55 0,71 0,80 0,78 

3 60 6 300 0,33 0,59 0,68 0,71 0,81 0,76 0,78 

4 80 6 300 0,19 0,35 0,44 0,55 0,67 0,69 0,67 

5 60 4 500 0,72 0,84 0,88 0,87 0,91 0,92 0,92 

6 80 4 500 0,62 0,80 0,83 0,85 0,89 0,89 0,89 

7 60 6 500 0,70 0,82 0,83 0,86 0,87 0,89 0,89 

8 80 6 500 0,58 0,75 0,79 0,81 0,86 0,85 0,85 

9 70 5 400 0,37 0,58 0,68 0,74 0,81 0,81 0,82 

10 70 5 400 0,46 0,68 0,74 0,76 0,82 0,84 0,81 

11 70 5 400 0,49 0,70 0,77 0,79 0,83 0,84 0,85 

 

Tabela A4 - Umidade do sólido para cada bandeja no tempo específico de 120 minutos. 

Experimento T(ºC) V (m/s) m (g) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

1 60 4 300 0,24 0,37 0,57 0,63 0,82 0,80 0,82 

2 80 4 300 0,09 0,31 0,26 0,36 0,59 0,70 0,69 

3 60 6 300 0,17 0,42 0,54 0,57 0,71 0,66 0,68 

4 80 6 300 0,06 0,15 0,23 0,36 0,51 0,52 0,50 

5 60 4 500 0,62 0,78 0,83 0,81 0,87 0,89 0,88 

6 80 4 500 0,47 0,71 0,75 0,79 0,84 0,84 0,84 

7 60 6 500 0,59 0,75 0,76 0,80 0,81 0,83 0,85 

8 80 6 500 0,42 0,64 0,69 0,72 0,80 0,79 0,79 

9 70 5 400 0,19 0,40 0,54 0,60 0,72 0,72 0,72 

10 70 5 400 0,28 0,54 0,63 0,66 0,75 0,77 0,74 

11 70 5 400 0,32 0,56 0,67 0,70 0,76 0,78 0,78 
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Apêndice B - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, 

(c) 90 e (d) 120 minutos para cada bandeja - todos os casos 
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Figura B1 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 01. 
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Figura B2 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 02. 
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Figura B3 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 03. 

 

 

 

 



Apêndice B 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

  124 

 

(a)

,4

-,8

1,2

2,4

-2,8

4,8

p=,05

(2)v

2by3

1by2

1by3

(1)T

(3)m

 

(b)

0,

,3376235

-1,35049

3,376235

-4,72673

8,440588

p=,05

2by3

1by2

(2)v

1by3

(1)T

(3)m

 

(c)

0,

,2672612

-1,33631

4,008919

-5,87975

10,95771

p=,05

2by3

1by2

(2)v

1by3

(1)T

(3)m

 

(d)

0,

-,157578

-1,10304

2,993974

-4,56975

9,454656

p=,05

1by2

2by3

(2)v

1by3

(1)T

(3)m

 

 

Figura B4 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 04. 
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Figura B5 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 05. 
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Figura B6 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 06. 
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Figura B7 - Diagramas de Pareto em tempos específicos de (a) 30, (b) 60, (c) 90 e (d) 120 

minutos para a bandeja 07. 
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Apêndice C - Resultados comparativos do modelo matemático para todos os 

casos 

  

Figura C1 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 01. 

 

  

Figura C2 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 02. 
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Figura C3 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 03. 

Figura C4 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 04. 

  

Figura C5 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 05. 
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Figura C6 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 06. 

  

Figura C7 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 07. 

 
 

Figura C8 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 08. 
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Figura C9 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 09. 

  

Figura C10 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 010. 

  

Figura C11 - Umidade do sólido (Experimental x Calculado) - Caso 011. 
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Figura C12 - Umidade do gás (Calculado) – Caso 01. 

 

 

Figura C13 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 02. 

 

 

Figura C14 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 03. 
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Figura C16 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 05. 

 

 

Figura C17 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 06. 

 

 

Figura C15 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 04. 
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Figura C18 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 07. 

 

 

Figura C19 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 08. 

 

 

 

Figura C20 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 09. 
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 Figura C21 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 10. 

 

 

Figura C22 - Umidade do gás (Calculado) - Caso 11. 
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Figura C23 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 01. 

 

 

Figura C24 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 02. 

 

 

Figura C25 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 03. 
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Figura C26 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 04. 

 

 

Figura C27 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 05. 

 

 

Figura C28 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 06. 

 



Apêndice C 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

  139 

 

 

Figura C29 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 07. 

 

 

Figura C30 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 08. 

 

 

Figura C31 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 09. 
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Figura C32 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 10. 

 

 

 

Figura C33 - Temperatura do gás na entrada do secador (Experimental) - Caso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice C 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

  141 

 

0 100 200 300 400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bandeja 07

bandeja 01

T
s
 (

o
C

)

Tempo (min)

 
Figura C34 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 01. 

 

0 100 200 300 400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bandeja 07

bandeja 01

T
s
 (

o
C

)

Tempo (min)

 
Figura C 35 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 02. 
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Figura C36 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 03. 
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Figura C37 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 04. 

0 100 200 300 400 500 600 700

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bandeja 07

bandeja 01

T
s
 (

o
C

)

Tempo (min)

 

Figura C38 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 05. 
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Figura C39 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 06. 
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Figura C40 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 07. 
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Figura C41 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 08. 
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Figura C42 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 09. 
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Figura C43 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 10. 
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Figura C44 - Temperatura do sólido (Calculado) - Caso 11. 
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Figura C45 - Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 01. 
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Figura C46 - Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 02. 
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Figura C47 - Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - Caso 03. 
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Figura C48 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 04. 
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Figura C49 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 05. 
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Figura C50 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 06. 
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Figura C51 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 07. 
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Figura C52 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 08. 
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Figura C53 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 09. 
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Figura C54 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 10. 
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Figura C55 – Temperatura do gás (Experimental x Calculado) - caso 11. 
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Apêndice D - Valores dos parâmetros a, b e c estimados para cada caso 

experimental 

Tabela D1 - Valores dos parâmetros de ajuste para a Equação 36. 

Valores Experimentais Valores dos Parâmetros 

Caso TSP (°C) TAmb (°C) a (s
-1

) B c (s
-1

) R
2 

01 60 23,5 2,62E-03 4,10E-01 8,56E-03 0,97 

02 80 23,3 1,67E-03 4,07E-02 4,58E-03 0,98 

03 60 24,4 2,72E-03 4,50E-01 7,95E-03 0,98 

04 80 26,8 1,78E-03 1,07E-02 3,86E-03 0,98 

05 60 23,8 2,79E-03 4,90E-01 8,99E-03 0,98 

06 80 27,3 1,86E-03 1,20E-01 5,20E-03 0,98 

07 60 25,4 2,84E-03 3,69E-01 8,23E-03 0,98 

08 80 25,5 1,74E-03 1,00E-02 3,51E-03 0,98 

09 70 27,4 1,44E-03 1,03E-02 3,48E-03 0,97 

10 70 25,0 2,07E-03 8,94E-02 5,17E-03 0,99 

11 70 27,2 1,96E-03 1,95E-01 5,25E-03 0,99 
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Apêndice E - Gráficos comparativos dos ajustes obtidos por regressão e dos 

dados 

 

Figura E01 - Regressão dos dados do Experimento 01 para Tg0(t). 

 

Figura E02 - Regressão dos dados do Experimento 02 para Tg0(t). 



Apêndice E 

 

 

Tese de Doutorado - Andreia Souto Vieira - Novembro 2014 

  153 

 

 

Figura E03 - Regressão dos dados do Experimento 03 para Tg0(t). 

 

Figura E04 - Regressão dos dados do Experimento 04 para Tg0(t). 

 

Figura E05 - Regressão dos dados do Experimento 05 para Tg0(t). 
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Figura E06 - Regressão dos dados do Experimento 06 para Tg0(t). 

 

Figura E07 - Regressão dos dados do Experimento 07 para Tg0(t). 

 

Figura E08 - Regressão dos dados do Experimento 08 para Tg0(t). 
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Figura E09 - Regressão dos dados do Experimento 09 para Tg0(t). 

 

Figura E10 - Regressão dos dados do Experimento 10 para Tg0(t). 

 

Figura E11 - Regressão dos dados do Experimento 11 para Tg0(t). 


