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Resumo. O número de parâmetros envolvidos no projeto de secadores exige uma 

modelagem, mesmo que empírica, para reduzir o trabalho de engenharia envolvido. 

Procurando estabelecer variáveis adimensionais que permitam agrupar as curvas 

características de secagem em uma curva generalizada, o presente trabalho teve por 

finalidade estudar a cinética de secagem de modo a estabelecer relações entre a velocidade 

específica de secagem e as variáveis que representam as condições de secagem para um dado 

material. Uma análise de variância dos resultados permitiu representar a variação da 

velocidade específica inicial de secagem, por meio do modelo: �� � 8,90 � 10
� � 6,31 �
10
�� � 1,31 � 10
�� � 3,36 � 10
���. Esse associado à curva generalizada, em que o 

adimensional de velocidade foi calculado com base na velocidade específica inicial de 

secagem, permite reduzir o número e a duração dos ensaios de secagem. 

 
Introdução 

 
Em se considerando o número de parâmetros envolvidos no dimensionamento de um 

secador, o tratamento teórico da operação de secagem deve procurar simplificar a tarefa do 
engenheiro encarregado de projetar uma instalação de secagem. No entanto, um tratamento 
teórico rigoroso requer o conhecimento das variáveis que afetam o movimento da fase líquida 
e da fase vapor em função do sistema de aquecimento de um determinado secador, com a 
descrição interna da estrutura do sólido que permita calcular o movimento tanto da fase 
líquida quanto da fase vapor a partir das propriedades físicas do sistema sólido líquido. Esse 
sistema é complexo e o melhor que o estágio atual do conhecimento permite são 
aproximações teóricas com várias hipóteses restritivas, exigindo um trabalho experimental 
exaustivo. 

O principal objetivo deste trabalho é obter relações simples entre as condições 
externas de secagem e a velocidade de secagem de um dado material, reduzindo o trabalho 
experimental ao propor uma curva característica de secagem que seja função do material e 
não do tipo de secador empregado em laboratório. 

O conceito de um período de velocidade constante seguido de um ou mais períodos de 
velocidade decrescente está enraizado na bibliografia e constitui uma parte clássica dos 
compêndios de secagem. No entanto, experiências mais recentes mostraram que a velocidade 
de evaporação no período de velocidade constante jamais é igual à velocidade de evaporação 
numa superfície livre, para que a temperatura do material seja igual à temperatura de bulbo 
úmido da fase gasosa não aturada. Se o material é higroscópico e a umidade é ligada, a 
pressão de vapor exercida pela umidade retida no sólido será menor que a pressão de vapor 
numa superfície livre. Dessa forma, a teoria clássica da secagem deve ser olhada com cautela. 

Neste trabalho não se pretende fazer uma distinção entre o período de velocidade 
constante e o período de velocidade decrescente. Ao contrário a curva de secagem — que 
representa a variação da umidade com o tempo — será tratada no seu todo, do instante inicial 
em que o material é colocado no secador até o instante final do processo de secagem. 
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Curva generalizada de secagem 
VAN MEEL (1957) foi o primeiro a definir uma curva generalizada de secagem para 

um dado material. Seu trabalho consistiu em admitir que a umidade crítica de um material 
seja constante e que as curvas de velocidade de secagem obtidas para condições variadas da 
fase gasosa insaturada apresentam semelhança na forma. Com base nessas hipóteses ele 
propôs transformar as coordenadas para agrupar todas as curvas experimentais em uma só 
“curva de base” ou “curva generalizada” representando em abscissas o adimensional de 

umidade ��� � ��� � ��� ��� � ���⁄ � e em ordenadas o adimensional de velocidade ������ �
 ����!  ����!"�#í%�% ���' . A proposta de VAN MEEL (1957) foi retomada e trabalhada por 

SCHLÜNDER (1976) e DAUDIN (1983). 
FORNELL (1979), trabalhando com pedaços de maçã, de beterraba com açúcar, de 

cenouras e de batatas, observou um bom agrupamento das curvas de velocidade de secagem 
empregando essas transformações. No entanto, o mesmo FORNELL (1979) para milho e 
pedaços de alho porro, DAUDIN (1979) para salsa e GUPTA E REDDY (1980) para pétalas de 
rosa, mostraram que as curvas não se agrupam. 

Uma análise da bibliografia referente à secagem de alimentos permite concluir: 1) as 
curvas clássicas de secagem são influenciadas pelas condições do ar e a velocidade de 
secagem é sensível à variação da temperatura do ar; 2) as transformações propostas para a 
construção da curva generalizada, para alguns produtos — sendo impossível prever quais —, 
não permitem obter um agrupamento significativo das curvas. 

STRUMILLO E KUDRA (1986) retomam a construção da curva generalizada ao propor 
que a velocidade de secagem no segundo período possa ser linearizada por meio da equação: 
(�
() � �*�� � ��� 

Mais recentemente, CONDORÉ E SARAIVA (2002) e CERCI (2003) empregaram o 
conceito da curva generalizada para avaliar equipamentos de secagem. Os primeiros, na 
avaliação de secadores tipo túnel e os segundos, em secadores pneumáticos. 

 
Velocidade específica de secagem 

Devido ao fato da umidade do material decrescer durante o processo de secagem, 
diminuindo a força motora necessária para a transferência de massa entre a fase sólida e a fase 
gasosa não saturada, é mais conveniente analisar a velocidade de secagem tomando como 
base a própria umidade, ou seja 

�� � � 1
� � �+

(�
()                                                                                                                                  �1� 

Nessa equação, Xµ  representa a velocidade específica de secagem (h-1), X  a umidade 

do material em base seca (kg de umidade por kg material seco), EX  a umidade de equilíbrio 
do material, também medida em kg de umidade por kg material seco — e t  o tempo, que na 
maioria dos processos industriais é medido em horas. 

Definida dessa forma, a velocidade específica de secagem relaciona a velocidade de 
secagem ( )dtdX  com a quantidade de umidade livre presente no material no instante em que 
a velocidade foi calculada. 

A velocidade de secagem, por sua vez, está relacionada à quantidade de umidade livre 
presente no material. No caso mais geral, essa relação pode ser representada por uma equação 
do tipo 
(�
() � �*�� � �+�,                                                                                                                                �2� 
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Nessa equação, k  é um parâmetro que depende das propriedades físicas do sistema 
sólido umidade e das condições de secagem, enquanto n  depende da forma da curva de 
secagem, sendo um parâmetro característico do material. 

Empregando as equações (1) e (2) pretende-se construir a curva generalizada de 
secagem para um dado material empregando um sistema de coordenadas em que a umidade 
do material, medida por intermédio do adimensional de umidade ( ) ( )[ ]EE XXXX −− 0 , é 

representada em função do adimensional de tempo, caracterizado pelo produto tXµ , como 
mostrado na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Curvas de secagem para micélio de Penicillium chrysogenum com base em 

dados de KACHAN (1972) in: CORRERA (2008). 
 

Materiais e Métodos 
 

Equipamentos 
Foi empregado o secador de bandejas de fabricação da Armfield Ltda, modelo UOP8 

que permite variar, a velocidade, a espessura da camada de material e a temperatura do ar de 
secagem. Fixou-se a velocidade do ar em 1m.s-1. Foi empregado um conjunto de bandejas que 
permitiu variar a espessura da camada de material de 0,3 a 1,8 cm. Variou-se a temperatura de 
46°C a 74°C. 

Com a finalidade de acompanhar a variação de massa foi instalada uma balança semi-
analítica no secador. 

Banana da terra verde foi ralada na “cubetraticci” adaptada com discos que permitem 
obter aparas adequadas ao processo de secagem (LEAL E COL. (2006)). 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Tempo, t (h)

[(
X

-X
E

)/
(X

0
-X

E
)] T = 60 °C, Hr = 14%, vb = 1,7 m/s

T = 50 °C, Hr = 11%, vb = 1,7 m/s 

T = 40 °C, Hr = 15%, vb = 0,6 m/s

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

µXt

[(
X

-X
E
)/

(X
0
-X

E
)]

T = 60 °C, Hr = 14%, vb = 1,7 m/s

T = 50 °C, Hr = 11%, vb = 1,7 m/s 

T = 40 °C, Hr = 15%, vb = 0,6 m/s



4 

Determinação da massa seca 
A massa seca foi determinada em duas amostras de 2,0 g cada. As amostras foram 

colocadas em pesa-filtros e deixadas na estufa a 100 °C até peso constante. 
 

Ensaios realizados 
Foi realizado um planejamento experimental de superfície de resposta para determinar 

a temperatura e espessura ótimas. A matriz do planejamento experimental compreendeu um 
total de onze pontos: sendo quatro fatoriais, quatro axiais (. � 1,41) e três pontos centrais 
como mostrado na tabela 1. 

 
Tabela 1- Matriz do planejamento experimental mostrando as variáveis codificadas e 

os valores das variáveis empregadas. 
Ensaio 

n° 
Variáveis 

codificadas 
Espessura 

(cm) 
Temperatura 

(°C) 
1 - - 0,5 50 
2 + - 1,5 50 
3 - + 0,5 70 
4 + + 1,5 70 
5 -1,41 0 0,3 60 
6 1,41 0 1,8 60 
7 0 -1,41 1,0 46 
8 0 1,41 1,0 74 
9 0 0 1,0 60 

10 0 0 1,0 60 
11 0 0 1,0 60 
 

Descrição de um ensaio 
A amostra de banana da terra ralada foi colocada em secador, previamente regulado 

para a velocidade e temperatura do ensaio. Determinou-se a massa inicial e periodicamente 
determinava-se a temperatura do ar e a massa da amostra. 

 

 
Figura 2 – Curva característica de secagem obtida para o ensaio 1 — � � 500 e 

espessura 0,5 cm. 
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Para cada ensaio, gerou-se uma curva característica de secagem, como representado na 
Figura 2. Aos pontos experimentais foi ajustado um polinômio, sendo que o de terceiro grau 
apresentou o melhor resultado. Cada polinômio foi derivado para a determinação da 
velocidade de secagem. 

 
Resultados e discussão 

A tabela 2 apresenta o valor da velocidade específica inicial de secagem obtida para 
cada ensaio. Como base nos valores apresentados, construiu-se a curva de secagem 
generalizada apresentada na Figura 3. Como se observa, os pontos experimentais concentram-
se numa única curva de secagem ao representar o adimensional de secagem �� ��⁄ � em 
função do adimensional de velocidade ���)� definido em função da velocidade específica 
inicial de secagem. 

 
Tabela 2- Velocidade específica de secagem para cada um dos ensaios realizados. 

Ensaio 
n° 

Variáveis 
codificadas 

Espessura 
(cm) 

Temperatura 
(°C) 

Velocidade específica 
inicial (min-1) 

1 - - 0,5 50 1,66E-02 
2 + - 1,5 50 5,78E-03 
3 - + 0,5 70 1,96E-02 
4 + + 1,5 70 7,70E-03 
5 -1,41 0 0,3 60 2,60E-02 
6 1,41 0 1,8 60 6,37E-03 
7 0 -1,41 1,0 46 6,39E-03 
8 0 1,41 1,0 74 1,03E-02 
9 0 0 1,0 60 7,84E-03 

10 0 0 1,0 60 1,11E-02 
11 0 0 1,0 60 9,01E-03 
 

 
Figura 3 – Curva de secagem generalizada obtida para a banana da terra, variando a 

espessura da bandeja de 0,3 cm a 1,8 cm e a temperatura de 460 a 740. 
 
Os resultados apresentados na Tabela 1 foram avaliados por uma análise de variância 

por meio do programa estatístico MiniTab 15.1, que forneceu o seguinte modelo 
�� � 8,90 � 10
� � 6,31 � 10
�� � 1,31 � 10
�� � 3,36 � 10
���                                    �3� 

Nessa equação, �� representa a velocidade específica inicial de secagem (min-1), � a 
espessura (cm) e T a temperatura (0). 
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Uma vez que a regressão mostrou-se significativa �1 2 0,05� e a falta de ajuste 
mostrou-se não significativa �1 3 0,05�, o modelo pode ser construído e sua representação é 
mostrada no gráfico de superfície mostrado na Figura 4. 

Uma análise do resultado mostrado na Figura 4, salienta que a espessura, na faixa 
analisada, tem uma maior influência, ao passo que a influência da temperatura é menor. 

O resultado obtido permite concluir que é possível construir curvas de secagem 
generalizada empregando a velocidade específica inicial de secagem. Quando essa curva é 
empregada com o planejamento experimental, o número de ensaios e a duração de cada em 
ensaio podem ser reduzidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Superfície de resposta do planejamento experimental efetuado 
 

Referências bibliográficas 
CERCI, Y. Performance evaluation of a single-flash geothermal power plant in Denzil, 

Turkey. Energy, (1),27-35,2003. 
CONDORÉ, M. AND SARAIVA, L.S. Analytical model for the performance of tunnel-type 

greenhouse drier. Renewable Energy, (3),467-485,2003. 
CORRERA, F. Relatório de estágio. Centro Universitário do Instituto Mauá de 

Tecnologia. São Caetano do Sul, 2008. 
DAUDIN, J. D. Séchage de produits biologiques par l’air chaud – Calcul d’um 

séchoir. DEA, Science et Technique de l’Industrie Alimentaira, 1979. 
DAUDIN, J.D. Calcul des cinétiques de séchage par l’air chaud des produits bilogiques 

solides. Science des Aliments. (3)1-36, 1983 
FORNELL, A. Séchage de produits biologiques par l’air chaud – Calcul d’um 

séchoir. Tese de doutorado, ENSIA, 1979. 
GUPTA, C.L. AND REDDY, T.A. A simulation model for convective solar drying. First 

International Symposium of Drying. Science Press, 453-459, 1980. 
LEAL, E.L. E COL. Industrialização de banana verde: produção de farinha e de amido 

resistente. Trabalho de graduação. Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, São 
Caetano do Sul, 2006.  

SCHLÜNDER E.U. Le séchage. Cours présenté au CPCIA, Paris, 1976, 298p. 
STRUMILLO, C. AND KUDRA, T. Drying: principles, applications and design. 

Switzerland: Gordon and Breach Science Publishers. 1986. 

0,01

0,02

-1
0

0,02

0,03

-1

1

0

1

velocidade

B

A

Surface Plot of velocidade vs B; A

Velocidade 
específica 
inicial (min-1) 

Espessura (cm) 

Temperatura (°C) 



7 

VAN MEEL, D.A. Adiabatic convection batch drying with recirculation of air. Chem. 
Eng. Sci. (9),36-44,1957. 


