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RESUMO 
 
A biomassa florestal do Cerrado é utilizada há muitos anos de maneira sustentável 

por artesões da região para a confecção de seus produtos. Estes artesãos enfrentam 

serias dificuldades quanto ao processo da secagem, a qualidade 

dos produtos, armazenamento e vida de prateleira dos mesmos. Além disso, eles 

enfrentam o desafio de competir com produtos modernos e enxergam a necessidade 

de gerar um produto com maior valor agregado. Este cenário estimula e desafia o 

interesse dos pesquisadores à desenvolver métodos e equipamentos direcionados a 

biomassa que seja útil para a industrialização. Neste contexto, este 

trabalho salienta o processo de secagem da macaúba, que é uma biomassa florestal 

do Cerrado. A secagem consiste na retirada de água ou qualquer outro líquido volátil 

presente na biomassa. Esta extração de água pode ser realizada através de calor 

produzido artificialmente em condições de operações controladas. O estudo 

da secagem está ligado diretamente aos fenômenos de transferência. O processo de 

secagem em um sistema complexo onde é necessário analisar os diversos fatores e 

variáveis que participam no equipamento de secagem como o desenho, 

dimensionamento, a montagem e funcionamento. Nestas circunstâncias, este 

trabalho realizou uma detalhada pesquisa desde o desenho até a seleção de 

equipamentos de secagem. Finalmente, com base na pesquisa da literatura, este 

trabalho selecionou: a macaúba (Acrocomia aculeata) como biomassa a trabalhar, 

a secagem convectiva como o método de secagem e o secador de bandeja como 

equipamento de secagem.  

Palavras-chave:  Acrocomia aculeata, fenômenos de transferência, secagem 
convectiva, secador de bandeja 
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Abstract 
 

The forestry biomass of Cerrado is used sustainably for many years by the local 
artisans to make theirs products. These artisans faced difficulties about the drying 
process, the product quality, storage and shelf life of them. Furthermore, they faced 
the challenge to compete with modern products and realized the need to develop a 
product with more value. This scenario encourages researchers to work on methods 
and equipments to prepare the biomass to be useful to industry. The present work is 
dedicated to the drying process of macaúba which is a forestry biomass of Cerrado. 
The drying consists in removing water or any other volatile liquid present at the 
biomass. It can be done using heat artificially produced in controlled conditions. The 
study of drying is directly connected to the transference phenomena. The drying 
process is done is a complex system where is necessary to analyze the many factors 
and variables associated to the drying equipment like the draw, sizing, installation 
and operation. At these circumstances, this work makes a detailed research from the 
draw to the selection of the drying equipments. Finally, based at the literature review, 
this work chooses macaúba (Acrocomia aculeata) as the biomass to study, as well as 
the convective drying as the method of drying and the dryer tray as the drying 
equipment. 

 
Keywords: Acrocomia aculeata, transfer phenomena, convective drying, dryer tray. 
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1. INTRODUÇÃO 

A motivação técnica-científica desse Trabalho de Conclusão de Curso 1 

(TCC-1) está relacionada ao fato de que a secagem mesmo sendo, uma das 

operações unitárias mais antiga da humanidade,  ainda é pouco entendida visto que 

se trata de uma das operações mais complexas (PARK et al, 2007). Para MENON & 

MUJUMDAR, (1987), esta dificuldade é oriunda das deficiências quanto à descrição 

matemática dos fenômenos simultâneos e transientes de transferência de calor, 

massa e quantidade de movimento do sólido. 

O processo de secagem consiste na retirada de um líquido volátil de um 

material não volátil - como a biomassa, por exemplo, de macaúba, carnaúba, cana-

de-açúcar – convertendo-o em matéria prima. Trata-se de um dos processos mais 

difundidos de transferência de calor e massa, podendo ser aplicado em diversas 

áreas da engenharia, e empregado em diversas indústrias tais como: agrícola, 

cerâmica, biotecnologia, química, alimentícia, farmacêutica, de papel e celulose, 

mineral e de polímeros (GEANKOPLIS, 1993; PARK et al, 2007). Este processo tem 

como finalidade a redução do peso e volume do corpo, a redução dos custos de 

transporte, economia de energia e a conservação do produto, devido a proteção 

contra a degradação enzimática e oxidativa (PARK, YADO & BROD, 2001). 

Diversos países tem a intenção de aumentar o uso de energias alternativas 

na sua matriz energética com o propósito de diminuir a dependência energética dos 

países exploradores de petróleo. A biomassa orgânica se apresenta como um 

insumo industrial capaz de ser utilizada nos processos modernos para substituir o 

uso de derivados do petróleo. Devido a sua flexibilidade em ser transformada tanto 

em materiais como em energia até substituir o uso da madeira em alguns processos, 

o seu uso como uma matéria-prima industrial vêm crescendo (CORTEZ; LORA; 

GÓMEZ, 2008; ROSS, 2008).  

O Bioma Cerrado destaca-se por apresentar um vasto mosaico de 

vegetação natural e pela alta diversidade da flora, além da biodiversidade, e 

caracterizado como o berço de diversas bacias hidrológicas no continente 

sulamericano. Sua exploração econômica é vantajosa em diversas indústrias, tais 

como: alimentícia, artesanal, e medicinal, inúmeras são as famílias que sobrevivem 
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da sua imensa variedade. A sua riqueza de diversidade vem sendo ameaçado 

devido à rápida modificação deste Bioma pela ação do homem, apenas cerca de 4% 

de sua área delimitada é considerada como unidades de conservação (GOMES, 

1998 ; Ministério do Meio Ambiente,2003). 

Neste cenário o Ministério do Meio Ambiente mostrou sua preocupação e 

por meio da Portaria de nº 361/2003 constituiu a proposta do Grupo de Trabalho do 

Bioma Cerrado – GT Cerrado. Esta proposta tem como objetivo uma ação 

emergencial e estruturante para a conservação e o uso sustentável do Bioma 

Cerrado. 

1.1. OBJETIVO 

1.1.1. Objetivo geral 

Compreender os fenômenos de transferência na secagem de biomassa e 

avaliar as interações entre o material e as variáveis do processo no secador de 

bandeja. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Pesquisar biomassas florestal no Cerrado com potencial industrial; 

 Entender os fenômenos de transferência de massa e energia de 

biomassa durante o processo de secagem; 

 Analisar os diferentes métodos e equipamentos de secagem de uma 

biomassa; 

 Selecionar as variáveis do processo e as condições de operação do 

secador de bandeja; 

 A partir da seleção das variáveis e das condições de operação 

desenhar e montar o secador de bandeja de biomassa;  

 Simular balanços de transferências de massa e energia, para o 

secador montado.  

1.2. JUSTIFICATIVA 

O aproveitamento da biomassa florestal para usos com finalidades pouco 

exploradas pode apresentar diversas vantagens desde o aspecto sustentável à nível 

ambiental até o aspecto econômico. O Programa Cerrado Sustentável, do Ministério 

do Meio Ambiente, busca mudar a situação de como este Bioma é tratado, 
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colocando-o como uma região de grande importância ambiental, social e econômica. 

Baseado na potencialidade da biomassa do Cerrado, e com a ajuda do citado 

programa,os artesões locais a têm aproveitado para o desenvolvimento de novos 

produtos. Muitas são as dificuldades enfrentadas por estes artesões quanto à 

qualidade, estabilidade e a vida de prateleira destes materiais devido ao processo de 

oxidação do material. O processo de secagem vem como solução para minimizar 

esses inconvenientes, buscando aumentar a vida útil de seus produtos. As razões 

supracitadas representam os fatores de motivação para a investigação e 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. BIOMASSA 

A biomassa vem sendo usada cada vez mais como um insumo industrial, 

podendo ser convertida em materiais e energia, tem origem nos resíduos: sólidos 

urbanos, animal, vegetal, industrial e florestal (CORTEZ; LORA; GOMES, 2008). O 

processamento é a transformação da biomassa em energia, apresenta diversas 

tecnologias, no entanto estas apresentam problemas cruciais tais como o custo da 

biomassa e a sua eficiência na cadeia produtiva (ROSS, 2008).  

“Bioma” é uma área do espaço geográfico que apresenta uniformidade no 

seu macroclima, da sua formação vegetal, da fauna, bem como de outras condições 

ambientais, tais como solo e alagamentos (CICONINI,2012). O território brasileiro é 

dividido em 6 biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa (IBGE,2004). 

O Cerrado é tratado como um Complexo vegetacional, uma vez que não há 

o predomínio de uma única unidade vegetacional, mas uma mistura de unidades 

como – Cerrado strictu sensu, Campo limpo, Campo sujo, Cerradão, Matas de 

Galeria, Matas Secas e Veredas. O bioma Cerrado é o segundo maior bioma 

brasileiro, abrangendo desde o litoral maranhense até o Centro-Oeste - como pode 

ser observado na Fig. (1) -, correspondendo a 23,92% da área total do Brasil 

(CICONINI,2012 ; FERREIRA,2003 ; GOMES, 1998; IBGE,2004) 
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Figura 1. Biomas do Brasil. 

Fonte: IBGE 

 

Para GOMES, (1998), o Cerrado apresenta espécies potencialmente úteis e 

viáveis para a exploração econômica: alimentícias, artesanal, medicinal e, industrial.  

Babaçu, Carnaúba e Macaúba são alguma das espécies nativas do Cerrado que são 

processadas industrialmente. 

 Babaçu: encontrado principalmente nos Estados do Piauí, Maranhão, 

Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará. Apresenta uma maior distribuição 

populacional e uma grande importância econômica na Região Amazônica. É 

considerado uma das espécies vegetais com o maior potencial para a produção de 

biodiesel, podendo também ser usado nas indústrias de cosméticos devido ao óleo 

contindo no coco do babaçu, na construção civil, pela utilização de suas folhas na 

cobertura de tetos e paredes, na alimentação, a sua amêndoa é consumida in natura 

como complementação à dieta, no artesanato, populações indígenas utilizam sua 
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folha para confecção de cestos (GOMES, 1998 ; PÉREZ, Sol Elizabeth González; 

FERREIRA, Márlia Coelho; Robert, Pascale de; et al, 2012). 

  Carnaúba: encontrada principalmente no nordeste brasileiro, é 

responsável por parte significativa na renda da população da região. É utilizado na 

fabricação de papéis artesanais, na indústria, onde a cera é empregada na indústria 

química, de impermeabilizantes, de componentes automotivos, farmacêutica e de 

informática; artesanal, onde a palha é transformada em chapéus e vassouras; ração 

animal (Câmara Setorial da Carnaúba, 2009). 

2.2. FENÔMENOS DE TRANSFERÊNCIA 

As moléculas dos materiais têm associadas a elas, certa quantidade de 

massa, energia e momento. A diferença de concentração de qualquer uma dessas 

grandezas dentro do material pode acarretar no transporte de massa, energia ou 

momento de um ponto a outro ponto do material. O fenômeno que rege o processo 

de secagem é a transferência de massa, calor ou energia, sendo necessária a 

existência de dois gradientes associado às condições de operação (FOUST et al, 

1982 ; PARK et al, 2007).     

2.2.1. Transferência de calor 

A transferência de calor trabalha com sistemas que não estão em equilíbrio 

térmico apresentando como força motriz a diferença de temperatura, visto que, 

quanto maior o gradiente de temperatura, maior a taxa de transferência de calor. A 

transferência de calor ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor 

temperatura, cessando quando os dois corpos atingem a mesma temperatura 

(Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica). O fenômeno de transferência de calor 

pode ocorrer de três modos distintos: condução, convecção e radiação. 

2.2.1.1. Condução 

Condução é a transferência de energia das partículas mais energéticas de 

um material para as partículas vizinhas menos energéticas, devido às interações 

entre estes. A transferência de calor por condução é baseada em atividades 

atômicas e moleculares, podendo ocorrer em sólidos, líquidos e gases. A lei que 

rege a transferência de calor por condução é a Lei de Fourier da condução térmica 

Eq. (1), nesta dT/dx o gradiente de temperatura, representado a inclinação da curva 
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no gráfico T-x na coordenada x, extraído dos livros (ÇENGEL & GHAJAR, 2012; 

INCROPERA, 2008).       

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘 𝐴 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                                                                     (1) 

Onde: 

k = condutividade térmica 

A = área do material 

dT/dx = gradiente de temperatura 

2.2.1.2. Convecção 

Convecção é a transferência de energia entre as superfícies sólida e líquida 

ou gás adjacente, envolvendo a combinação entre a transferência de calor por 

condução e o movimento do fluído. Quanto mais rápido for o movimento do fluído, 

maior será a transferência de calor. O processo de transferência de calor pode 

acarretar na mudança de fase do fluído, e este fenômeno também é considerado um 

tipo de convecção devido ao movimento do fluído induzido ao longo de todo o 

processo. No caso da transferência de calor por convecção, deve ser feita a 

distinção entre convecção forçada – na qual o fluído é forçado a passar por uma 

superfície sólida, por meio de uma bomba, ventilador ou outros meios mecânicos -, e 

a convecção natural - na qual o fluído passa por uma superfície sólida devido à 

diferença de densidade entre os fluídos, resultante das diferenças de temperatura-. 

A lei que governa a transferência de calor por convecção e a Lei de Newton do 

resfriamento (Equação 2), extraído dos livros (ÇENGEL & GHAJAR, 2012; 

GEANKOPLIS, 1993; INCROPERA, 2008). 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑆  (𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                                                                              (2) 

Onde: 

 h = coeficiente de transferência de calor por convecção; 

As = área da superfície onde ocorre a transferência de calor ocorre; 

Ts = temperatura da superfície; 

T∞= temperatura do fluído. 

2.2.1.3. Radiação 

Radiação e a transferência de energia sob a forma de ondas 

eletromagnéticas, oriundas das mudanças na configuração eletrônica dos átomos. 

Diferente da transferência de energia por condução e convecção, esta não precisa 
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de um meio material para se propagar. Em termos de radiação, a radiação térmica é 

o tipo que possibilita a transferência de calor, com esta ocorrendo em todos os 

corpos desde que a sua temperatura seja superior ao zero absoluto, ou seja, zero 

Kelvin. A taxa máxima que um material pode emitir é dada pela Lei de Stefan-

Boltzmann, extraído dos livros (ÇENGEL & GHAJAR, 2012; INCROPERA, 2008). 

𝑄 𝑒𝑚𝑖𝑡 ,𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 𝐴𝑠𝑇𝑠
4                                                                                                  (3) 

Onde: 

  𝜎 = constante de Stefan-Boltzmann =5,670 x 10-8 W/m2K4. 

2.2.2. Transferência de massa 

A transferência de massa é importante em diversas áreas da ciência e da 

engenharia e, se faz necessário durante o processo de secagem, ou seja, no 

transporte da água do interior do material para a sua superfície; está migração de 

água pode ser observado na Fig. (2). A transferência de massa apresenta como 

força motriz a diferença de concentração (ÇENGEL E GHAJAR, 2012; 

GEANKOPLIS, 1993 ; PARK et al, 2007). 

 

 

Figura 2. Diagrama do mecanismo de migração de água no interior de um 

material. 

Fonte: modificado de PARK et al, 2007. 

 

Na Fig. (2) consideramos a parte superior a superfície do material, e a parte 

inferior a parte interna do material. A partir Fig. (2) se observa que a transferência de 

calor ocorre da superfície do material em direção a sua parte interna, entretanto a 

transferência de massa bem como a migração de umidade ocorre no sentido 

inverso. 

A transferência de massa ocorre quando um componente de uma mistura 

migra na mesma fase ou entre fases devido a uma diferença de concentração entre 

dois pontos. Os mecanismos mais importantes de migração de água dentro do 

material são: difusão líquida, difusão de vapor e o escoamento de fluído (FOUST et 

al, 1982). A difusão líquida é decorrente da existência de um gradiente de 
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concentração. A difusão de vapor é devido a existência de um gradiente de pressão 

de vapor, oriundo de um gradiente de temperatura. O escoamento de fluido, ou 

escoamento líquido vapor é oriundo devido a uma diferença de pressão externa e da 

concentração, a uma capilaridade e as altas temperaturas (ÇENGEL & GHAJAR, 

2012 ; PARK et al,  2007; ZEMPULSKI & ZEMPULSKI, 2007). 

Segundo PARK et al, (2007), a transferência de massa no interior do 

material decorrente do processo de secagem pode ser influenciada por dois efeitos 

colaterais. A presença de um soluto no material durante o processo de secagem 

pode vir a diminuir a sua taxa, visto que pode formar uma crosta ao redor do material 

dificultando assim a transferência de calor e massa. Quando os produtos biológicos 

são células vivas, ao serem submetidas ao procedimento de secagem, estas podem 

vir a se deformar e fissurar, uma vez que o líquido exerce pressão na parede celular 

ao diminuir está pressão consequentemente encolhendo o material. A medida que o 

material vai encolhendo, a sua superfície vai endurecendo e assim o material pode 

deformar-se e fissurar-se (PARK et al, 2007). 

2.3. MÉTODOS DE SECAGEM 

2.3.1. Secagem por convecção 

Segundo PARK et al, (2007), a secagem convectiva é o método mais 

comum por onde a transferência de calor ocorre por convecção. Tem como agente 

de secagem o ar pré-aquecido, o qual irá passar pelo material de forma a evaporar a 

sua umidade e transporta-la para fora do secador. 

2.3.2. Secagem por condução 

A secagem condutiva é o método mais usado quando o material a ser seco é 

muito fino ou úmido, ocorrendo na direção de diminuir a temperatura. O calor é 

transferido para o material por meio de uma superfície aquecida (secagem por 

contato), as quais confinam ou suportam o material. Por se tratar de uma secagem 

por contato, as parte do material que não estão em contato com a superfície 

apresentam uma taxa de secagem inferior (PARK et al, 2007). Segundo ORDÓÑEZ 

et al., (2005), APUD YAMAGUISHI, (2008; P.53-54), a secagem condutiva apresenta 

uma maior eficácia térmica quando comparado a secagem convectiva, visto que não 

é necessário o aquecimento de grandes volumes de ar. 
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2.3.3. Secagem por radiação 

Segundo PARK et al, (2007) a secagem por radiação é escolhida quando o 

material é fino, tais como filmes, pinturas e, coberturas uma vez que o poder de 

penetração por infravermelho é baixo. Segue as mesmas leis de secagem por 

condução e convecção, no entanto esta é alimentada por fontes eletromagnéticas. 

2.3.4. Secagem por liofilização 

 O processo de secagem por liofilização ocorre quando a água é 

cristalizada em baixas temperaturas e logo em seguida está é sublimada. Este 

método de secagem é utilizado em produtos termolábeis, ou seja, em materiais que 

precisam ser secados, mas não podem ser aquecidos, mesmo a temperaturas 

baixas. A energia utilizada neste sistema é suprida por meio da radiação ou por 

condução. O método de secagem por liofilização é o mais caro, uma vez que as 

taxas de secagem são baixas e o meio de propagação é o vácuo, no entanto é a que 

menos agride o material, produzindo assim um material de melhor qualidade entre 

os demais métodos de secagem, tem uma alta recuperação dos voláteis, e um alto 

rendimento (GUIMARÃES, 2010 ; PARK et al, 2007). 

2.3.5. Secagem por vapor super aquecido 

Segundo PARK, et al, (2007) no método de secagem por vapor 

superaquecido, o ar quente é injetado no secador e com isso tem início a 

convecção. Ao longo do processo a umidade do material é evaporada e o ar quente 

começa a circular, aumentando a pressão interna do sistema, ativando assim a 

válvula de controle de pressão, regulando a pressão em excesso do secador e, 

retirando o ar que ainda está presente no mesmo. A secagem ocorre por contato 

entre o material e o vapor superaquecido (PARK et al, 2007) 

2.4. VARIÁVEIS DO PROCESSO 

Diversos são as variáveis que influenciam o perfil de secagem dos materiais, 

tais como a temperatura, composição do material, dimensão do material. Algumas 

das variáveis a serem analisadas no processo de secagem de maneira geral são: 

(PARK et al, 2007). 

 Temperatura do bulbo seco: temperatura indicada pelo termômetro 

comum, e a temperatura medida do ar seco; 



23 

 

 Temperatura do bulbo úmido: e a temperatura quando o bulbo seco do 

termômetro está coberto por uma malha úmida; 

 Umidade absoluta: também conhecida como razão de umidade ou 

umidade específica. Relaciona a massa de vapor de água com a 

massa de ar seco em um mesmo volume de mistura; 

 Umidade relativa: relaciona a fração molar do vapor de água na mistura 

com a fração de vapor de água numa mistura saturada, levando em 

consideração a mesma pressão e temperatura; 

 Teor de umidade de equilíbrio: é a umidade que um determinado 

produto atinge quando em equilíbrio termodinâmico com o ar a uma 

dada temperatura e umidade relativa; 

 Ponto de orvalho: é o ponto no qual ocorre a condensação da primeira 

gota do material; 

 Volume específico: é o volume ocupado pela mistura de ar úmido e a 

relação entre este volume e a massa de ar seco; 

 Circulação do ar: tem como finalidade a distribuição do calor do 

sistema de aquecimento para o secador e, consequentemente para o 

material. 

2.5. CURVAS DE SECAGEM 

Para PARK et al, (2007), o processo de secagem não ocorre de maneira 

unânime em todos os materiais, tais condições variam de acordo com a propriedade 

do ar, bem como da forma que é realizado o contato ar-produto. O processo de 

secagem é delineado por meio de sub-curvas ou curvas típicas de secagem, tais 

sub-curvas são resultados da evolução da transferência de calor e massa no 

material quando colocado em contato com ar quente, e representam o 

comportamento do teor de umidade no material em função do tempo, desta forma é 

possível estimar a sua taxa de secagem. Na Fig. (3), pode se observar as curvas 

típicas de secagem as quais são: curva de evolução do teor de umidade no material 

(X), curva de temperatura (T) e a curva da velocidade de secagem ou taxa de 

secagem (dX/dT), para um experimento considerando as propriedades do ar 

constantes. 
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Figura 3. Curvas típicas de secagem. 

Fonte: (PARK; YADO; BROD, 2001) 

  

A curva (a) demonstra o decréscimo do teor de umidade do material, em 

relação a evolução do tempo durante o processo de secagem; tal curva é resultante 

da pesagem do material durante o processo em uma determinada condição de 

secagem. A curva (b) expõe a taxa de secagem, ou seja, a velocidade durante o 

processo, sendo a variação da umidade no material pelo tempo do processo 

(dX/dT); esta curva é obtida a partir da diferenciação da curva (a). A curva (c) 

denota a variação da temperatura do material durante o processo (PARK et al, 

2007). 

De acordo com PARK et al, (2007), o processo de secagem é caracterizado 

em três períodos, descritos  abaixo: 

 Período de indução (Período 0): representa o início do regime 

operacional. Neste período o material está mais frio do que o ar que o circunda e, 

devido a esse fato, a transferência de massa e a taxa de secagem são 

praticamente nulas. Entretanto com o passar do tempo, a temperatura do produto é 

elevada, acarretando em um aumento de pressão e da velocidade de secagem. 

Este período continua até que a transferência de calor compense a transferência de 

massa. 
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 Período de taxa constante de secagem (Período 1): neste período 

o nível de água dentro do material ainda é elevado. Este período é caracterizado 

pela pressão de vapor d’água na superfície igual à pressão de vapor d’água pura 

sob temperatura do material e pela temperatura do material ser igual à temperatura 

do bulbo úmido. Este período continua até que a migração de água do interior do 

material para a sua superfície seja tão rápido quanto está é evaporada. 

 Período de taxa decrescente de secagem (Período 2): este período 

é caracterizado pela deficiência de água na superfície do material. Pode-se 

classificá-lo como o ponto de inflexão entre a taxa constante e a taxa decrescente 

de secagem dependendo das condições operacionais a qual o produto está sendo 

submetido. Neste estágio a transferência de calor, não compensa a transferência 

de massa, visto que a temperatura do material tende à temperatura do ar e a 

migração de água no interior do material se torna um fator limitante, havendo uma 

diminuição na taxa de secagem. O processo se encerra-se quando a pressão 

parcial de vapor d’água no material e igual à pressão de vapor d’água do ar, e a 

taxa de secagem tendendo a zero. 

2.6. CONSEQUÊNCIAS DA SECAGEM 

A água presente nos materiais é parte da sua estrutura e, com isso, eles 

são afetados com a retirada dessa umidade. Após o processo de secagem o 

material pode apresentar alguns defeitos, tais como rachadura na sua superfície e 

mancha química (FOUST et al, 1982; MUELLER, 2007). 

 Rachadura de topo e superfície: são decorrentes da migração de 

umidade do material para o ar seco mediante difusão através das fibras da parede 

celular. A difusão de umidade no interior do material é mais lenta do que nas 

camadas superficiais, ou seja, a superfície do material pode estar completamente 

seca antes mesmo de o líquido escapar completamente da sua estrutura para esta. 

E essa secagem desigual pode provocar rachaduras no material (FOUST et al, 

1982; MUELLER, 2007). 

 Mancha química: são oriundas das ações dos fungos ou das 

alterações químicas decorrente dos extrativos solúveis em água. Os açúcares 

presentes no material são sujeitos a oxidação e quando expostos ao calor na 

presença de oxigênio, estes materiais acabam sofrendo o processo de 

escurecimento (MUELLER, 2007). 
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2.7. BALANÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Fluídos ao serem analisados do ponto de vista da Dinâmica de Fluídos, estes 

geralmente estão em constante movimento, sendo transportados de um lugar para 

outro. A compreensão de fluídos em movimento é possível por meio dos princípios 

de conservação da massa e da energia (GEANKOPLIS, 1993). 

2.7.1. Balanço de massa 

Massa é o primeiro parâmetro a ser considerado nos balanços globais de 

transferência. O balanço de massa é regido pela Lei de Lavoisier: “Numa reação 

química que ocorre em sistema fechado, a massa total antes da reação e igual à 

massa total após a reação”. 

A Lei de Lavoisier declara que na natureza a massa não pode ser criada ou 

destruída apenas transformada (com exceção das reações nucleares), ou seja, a 

massa total que entra no sistema deve ser igual a massa que sai do sistema mais a 

taxa de acumulação, como pode ser observado na Eq. (4). Em um processo 

estacionário, não existira acumulação de massa no processo, ou seja, a entrada 

será igual à saída (GEANKOPLIS, 1993). 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 +  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎                                          (4)                          

2.7.2. Balanço de energia 

Energia é o segundo parâmetro a ser considerado nos balanços globais de 

transferência. O balanço de energia é realizado de forma similar ao balanço de 

massa, sendo regido pelo Principio da Conservação de Energia também conhecido 

como Primeira Lei da Termodinâmica. O balanço de energia está associado ao 

balanço de massa devido à posição, ao movimento e estado físico desta. O balanço 

de energia é explicado de forma sucinta na Eq. (5) (ÇENGEL & GHANJAR, 2012 ; 

GEANKOPLIS, 1993). 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑖 +  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                      (5)                         
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MATERIAIS 

3.1.1. Biomassa selecionada 

Para este trabalho foi selecionado a macaúba (Acrocomia aculeata). Neste 

item foi pesquisado e escrito de forma detalhado toda a informação referente a 

macaúba.  

Esta é uma das palmeiras de maior dispersão no Brasil, ocorrendo de 

maneira natural em quase todo território nacional - Fig. (4), apresentando maior 

concentração nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, ou seja, nos biomas Cerrado e Pantanal (CICONINI,2012). 

 
 

Figura 4. Distribuição da Acrocomia aculeata no Brasil 

Fonte: CICONINI, 2012 

 

A Acrocomia aculeata é conhecida no Cerrado como macaúba, porém este 

nome varia entre as regiões de ocorrência, também sendo conhecida como 

bocaiúva, chiclete-de-baiano, coco-baboso, coco-de-catarro, coco-de-espinho, 

macacauba, macaiba, macaibeira, macajuba, macaúva, mucaia, mucajá e mucajaba. 

De modo geral o seu habitat são as áreas abertas e com alta incidência solar, no 
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entanto, se adapta muito bem em solos arenosos e com baixa precipitação ao longo 

do ano (LORENZI, 2006).  

 

Tabela 1. – Classificação taxonômica da macaúba.  
 

Categoria Taxonomia 

Reino Plantae 

Divisão Angiospermae 

Classe Monocotiledoneae 

Sub-classe Espadiciflorae 

Tribo Cocoineae 

Família Palmae 

Sub-família Cocosoideae 

Ordem Principes 

Super ordem Arecanae 

Gênero Acrocomia Mart. 

Espécie Aculeata 

Nome científico Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. 

               Fonte: Adaptado de CARVALHO; SOUZA & MACHADO, 2011 

 

Na Tab. (1) é apresentada a classificação da macaúba em termos 

taxonômicos, esta palmeira pode atingir até 15 metros de altura, tem um cultivo 

difícil, uma vez que um dos aspectos das suas sementes é a baixa taxa de 

germinação (cerca de 3%) e o pode levar até dois anos para ocorrer. O tempo de 

germinação pode ser reduzido a um período de quatro a seis meses através de 

processos de beneficiamento das sementes como a escarificação e o seu 

acondionamento a temperaturas superiores a 35ºC. Após o beneficiamento das 

sementes, estas passam para uma etapa de pré-viveiro, uma vez que estas 

sementes pré-germinadas são sensíveis; logo após etapa as mudas vão para os 

viveiros. O plantio comercial da Acrocomia aculeata pode ocorrer em áreas de 

pastagens, sendo indicados espaçamentos entre uma muda e outra de 4x5m, 5x5m, 

e 6x4m (CARVALHO; SOUZA & MACHADO,2011; CICONINI, 2012; LORENZI, 

2006). 
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O início de frutificação de uma macaubeira depende das condições locais do 

solo e do clima, podendo ocorrer a partir de quatro anos após o plantio. Esta 

frutificação ocorre durante todo ano, no entanto, os frutos amadurecem entre 

setembro e janeiro. Estes são esféricos e seu diâmetro varia entre 2,5 e 5,0 cm; a 

sua casca (epicarpo) apresenta coloração marrom-amarelada; a sua polpa 

(mesocarpo) é comestível apresenta uma consistência fibrosa e coloração amarela 

ou esbranquiçada; aderido a polpa está o endocarpo o qual é rígido e de coloração 

negra; e a sua amêndoa é oleaginosa (CARVALHO; SOUZA & MACHADO,2011; 

CICONINI, 2012; LORENZI, 2006). 

A macaúba pode-se tornar uma das palmeiras mais importantes no contexto 

brasileiro, visto que esta apresenta diversas aplicabilidades desde o seu uso no 

ramo alimentício até uso como combustíveis de alto poder calorífico, tais como o 

biodiesel, e na produção de carvão vegetal com alta densidade e poder calorífico. 

 

Tabela 2. – Diferentes usos dos recursos advindos da macaúba 

 

Parte usada Categoria de uso Finalidade de uso 

Planta inteira Ornamental Paisagismo 

Raiz Medicinal Diurético 

Estipe Madeira Mourão, estacas, ripas, parede 

Alimento Vinho, fécula nutritiva, palmito 

Folha Forragem Suplemento alimentar, ração animal 

Artesanal Linha de pesca, redes, chapéu, 

balaio 

Mesocarpo Medicinal Combate a pneumonia 

Alimento Licor e sorvete 

Óleo de 

Mesocarpo 

Alimento Óleo de cozinha 

Cosmético Hidratante capilar 

Energia Biodiesel 

Endocarpo Artesanato Confecção de botões 

Indústria Substituto da brita no concreto 

Energia Carvão, biomassa 
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Amêndoa Alimento Coco, paçoca 

Óleo de 

amêndoa 

Combustível Lamparina, biodiesel 

Alimento Óleo de cozinha 

Cosmético Hidratante capilar 

                                                                       Fonte: Adaptado de Lorenzi,2006 

 

Na Tab. (2) é possível observar os inúmeros usos da macaúba na indústria 

comercial. Alguns desses produtos extraídos da macaúba apresentam um uso 

consagrado nas indústrias de modo geral. Devido a pesquisa revisada quanto as 

potencialidades da macaúba ser do ano de 2006, outros produtos advindos desta 

palmeira podem ter surgido, no entanto não é do conhecimento do autor.   

Para este trabalho foi determinado o uso da folha de Acrocomia aculeata. As 

folhas desta são verdes e pinadas com comprimento variando de 4 a 5 metros, 

apresentando cerca de 130 folíofolos de cada lado e espinhos longos e pontiagudos 

na região central (LORENZI, 2006).  

 

Tabela 3. – Comparação de teores médios dos componentes estruturais químicos 

presente em folhas verdes e secas de macaúba. 

  

Componentes Estruturais das Folhas de Macaúba 

Folhas Lignina Celulose Hemicelulose 

Verde 7,88 30,31 16,66 

Secas 10,95 36,00 17,82 

                                                                                     Fonte: QUINTANA, 2013 

 

Na Tab. (3) foi apresentada a variação dos teores médios de cada 

componente estrutural das folhas verdes e secas da macaúba. Pode ser observado 

que existe um expressivo aumento no teor de celulose e lignina, vale salientar que 

os valores adotados na tabela quanto as folhas secas são advindos da secagem 

natural destas. 

A macaúba foi selecionada como a biomassa a ser utilizada neste trabalho, 

devido a sua elevada dispersão no Cerrado mais especificamente nos Estados do 

Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, bem como sua enorme aplicabilidade em 
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diversas áreas, desde o ramo alimentício, até o ramo industrial e energético. 

Também é importante destacar que vem se buscando conscientizar a população a 

respeito da usabilidade do Bioma Cerrado, o qual ao longo dos anos foi perdendo a 

sua biodiversidade. 

Também é importante destacar que o Cerrado é fonte de matéria-prima para 

a fabricação de artesanatos sendo responsável pelo sustento de diversas famílias da 

região, qualquer material encontrado na natureza serve como inspiração para os 

artesões. O Governo do Estado de Minas Gerais instituiu uma “política estadual de 

incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo, e à transformação 

da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas – Pró-Macaúba” (Lei nº 19.485, de 

13 de janeiro de 2011). Tal política tem como objetivo a integração da população 

exploradora da macaúba, a utilizá-la de forma racional e sustentável, transformando 

a sua atividade em alternativa para a agricultura familiar e o agronegócio (GOMES, 

1998; Lei nº 19.485, de 13 de janeiro de 2011). 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Variáveis de processo selecionada 

Para FOUST et al, (1982), as variáveis do processo a serem analisadas 

devem ser escolhidas tendo em vista, primordialmente , os efeitos que pode vir 

acarretar na qualidade do produto, na economia do processo e, na comodidade da 

operação. Para este trabalho foram selecionada As variáveis de processo que serão 

analisados neste trabalho será a umidade relativa, teor de umidade do produto final, 

e a temperatura do secador. 

3.2.1.1. Umidade relativa do ar 

3.2.1.2. Teor de umidade 

A água pode estar presente no material de duas formas, estas são: (PARK 

et al, 2007 ; MULLER, 2007). 

 Água livre: é a água que está simplesmente adsorvida no material. A 

água livre e retirada facilmente do material, visto que esta está fragilmente ligada ao 

material. Na retirada da água livre deve-se utilizar baixas temperaturas nas etapas 

iniciais do processo, uma vez que a água não pode ser removida rapidamente do 

material; 
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 Água líquida: é a água intrínseca ao material, ou seja, a água que faz 

parte da estrutura do material. A retirada da água líquida ocorre de maneira mais 

lenta, quando comparada a água livre. A energia gasta no processo e a temperatura 

de operação aumentam com o decorrer do processo, uma vez que com a retirada da 

água, o teor excedente está ligado de maneira mais forte à célula. Em alguns casos 

a retirada da água líquida não ocorre totalmente, nem com o uso de temperaturas de 

carbonização destes materiais. 

3.2.1.2.1. Determinação do teor de umidade 

Determinar a quantidade de água presente no material é importante, visto 

que o conteúdo de umidade no material determinar o tempo de conservação desses. 

Os métodos para a determinação de umidade são classificados em métodos diretos 

e indiretos (ALONSO, 2001 ; PARK et al., 2007). 

 Métodos diretos: a umidade é retirada do material pelo processo de 

aquecimento, e a determinação do teor de umidade é feita pela diferença entre as 

massas inicial e no final do processo de aquecimento. Os métodos diretos 

apresentam uma maior confiabilidade, no entanto o tempo de execução do processo 

é uma desvantagem desse método. O método da estufa é um dos métodos diretos, 

consiste no aquecimento direto do material usualmente na temperatura de 105ºC e a 

perda de umidade é calculada de acordo com a perda de peso do material no 

decorrer do processo. 

 Métodos indiretos: consiste na mensuração das características do 

material relacionadas ao teor de umidade e nas funções elétricas do mesmo. Devido 

aos métodos indiretos não apresentarem uma confiabilidade, estes devem ser 

calibrados a partir de um método direto oficial. 

3.2.1.3. Temperatura 

A temperatura é uma variável do processo que pode ser controlada, a 

umidade no interior do material e, a taxa de secagem é influenciada diretamente 

pela temperatura do processo. A transferência de massa dentro do material ocorre 

mais rapidamente em altas temperaturas do que em baixas temperaturas. A 

difusividade efetiva (Def) também é outra variável que depende da temperatura 

(MULLER, 2007). 
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3.2.2. Métodos de secagem 

De acordo com YAMAGUISHI, (2008), a escolha do método de secagem a 

ser utilizado no processo depende de características físicas, tais como viscosidade e 

tamanho dos sólidos, e químicas tais como sensibilidade térmica e a predisposição a 

oxidação.  

 

Tabela 4. – Métodos de secagem para biomassa 
  

Método de secagem Biomassa utilizada Referências 

Convecção forçada Folha de Hortelã COSTA, 2013 

Convecção Folha de manjericão LIMA, 2013 

Condução Feijão YAMAGUISHI, 2008 

Infravermelho Caroço de açaí  BARBOSA NETO; LIMA; 

MARQUES; et al, 2014 

Convecção Erva-Mate BENDLIN, 2003 

Convecção Eucalipto FREITAS; 

FERREIRA,2014 

Convecção Abacate ALVES,2010 

Convecção Laranja-Pera ZANELLA, SANTOS, 

TARANTO, 2013. 

Convectiva Hortelã DIAS; SOUZA; ALSINA, 

2011 

 

Na Tab. (4) é descritos os métodos usados por diversos autores e suas 

respectivas biomassas utilizadas, sendo observado que a maioria dos autores utiliza 

a secagem convectiva em seus processos operacionais. 
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Figura 5. a) Distribuição dos métodos de secagem b) produtos alimenticios 

usado em estudos de secagem entre os anos 2000 e 2010. 

Fonte: Erbay e Icer, (2010a) Apud, Lima, (2013) 

 

Na Fig. (5) é apresentada a distribuição dos métodos de secagem utilizado na 

secagem de alimentos entre os anos 2000 e 2010. A partir da Fig. (5) e da Tab. (4) 

foi constatado que a secagem convectiva é o método mais utilizado na indústria 

alimentícia, mostrando uma confiança neste método de secagem. 

Outro mecanismo de transferência que deve ser analisado, e a transferência 

de umidade dentro do material explicada pela Teoria Difusional, caracterizada como 

a transferência de moléculas no interior do material devido ao seus movimentos 

aleatórios, tais como: difusão líquida e difusão de vapor, sendo apoiado pela Lei de 

Fick.  A Lei de Fick é utilizada para investigar o transporte de massa no interior do 

material, expressando que o fluxo de massa por unidade de área é proporcional ao 

gradiente de concentração de água (GEANKOPLIS,1993 ; PARK et al, 2007). Para 

FOUST et al, (1982), a Lei de Fick não se trata de uma lei fundamental da física, 

mas sim da definição do coeficiente de difusividade de massa (Def). A Eq.(6) 

corresponte ao enunciado da Lei de Fick. 

𝑁𝑎

𝐴
=  𝐷𝑒𝑓  

𝑑𝑐𝑎

𝑑𝑥
                                    (6) 

Onde: 

(Na/A)  fluxo de massa; 
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(dca/dx)  gradiente de concentração; 

Def  difusividade efetiva da umidade no leito (m2.s-1). 

 A difusividade efetiva (Def) é entendido como o grau de facilidade que a água 

é removida do material, variando de acordo com as condições do processo de 

secagem, tais como – temperatura e velocidade do ar. O Def pode ser determinado 

experimentalmente ou a partir de correlações empíricas, não sendo uma variável 

intrínseca ao material (FOUST et al, 1982 ; PARK et al , 2007). 

Segundo Erbay e Icer, (2010a) Apud Lima, (2013), dentre os modelos de 

secagem teóricos para descrever a secagem de folhas em leito fixo, a formulação 

matemática largamente utilizada é a 2º Lei de Fick (Eq. (7)). 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
=  𝐷𝑒𝑓  

𝜕𝑀
2

𝜕𝑥2                                                                                                           (7) 

Onde: 

M  conteúdo de umidade do sólido (kg água/kg de sólido seco); 

x  direção do fluxo difusivo interno de água (m); 

t  tempo de secagem (s). 

Para a parte 2 deste trabalho será utilizado a Lei de Fick.  

Na segunda etapa deste trabalho será implementado a Lei de Fick como 

apresentada acima, bem com suas diversas variações. 

3.2.3. Equipamentos de secagem 

No mercado há uma extensa gama de variedades de equipamentos de 

secagem, não existindo um único design aplicável a todos os processos. Secadores 

são os equipamentos de secagem mais utilizado nos processos industriais, no 

decorrer dos tempos as tecnologias de secagem foram aperfeiçoadas, a partir da 

simples utilização da energia solar até os processos de secagem em estufas, 

tabuleiros, liofilização, uso de microondas, devido a isso essas tecnologias podem 

ser divididos em quatro gerações (ALONSO & PARK, 2005; VEGA-MERCADO; 

GÓNGORA-NIETO; BARBOSA-CÁNOVAS, 2001). 

A primeira geração de secadores é composta pelos secadores de bandejas, 

túnel e rotatório. Nesta geração o meio secante é o ar quente, o qual envolve o 

produto removendo a água a partir da superfície do material, tal característica os 
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torna apropriados a secagem de grãos, frutas e, legumes, ou produtos em partes.  

Um secador de primeira geração tem como configuração básica - um alimentador, 

um aquecedor e um coletor. Tal configuração pode ser observada na Fig. (6), a 

disposição final destes componentes é característica particular de cada secador 

dessa geração (VEGA-MERCADO; GÓNGORA-NIETO; BARBOSA-CÁNOVAS, 

2001). 

 

 

Figura 6. Configuração de um secador da 1ºgeração. 

Fonte: Adpatado de VEGA-MERCADO; GÓNGORA-NIETO; BARBOSA-

CÁNOVAS, 2001. 

 

A segunda geração de secadores foi desenvolvida para a secagem de 

líquidos, sendo composta pelos spray-dryers e secadores de tambores. Os spray-

dryers envolve tanto a formação de novas partículas como o processo de secagem 

em si, devido a essa característica é considerando um processo de secagem 

especial, a alimentação é transformada de um estado fluído em gotículas para uma 

forma continua por meio de aspersão. São caracterizados pela permanência das 

condições de secagem ao longo de todo o processo, na operação contínua. Esta 

geração de secadores é caracterizada pela sua secagem instantânea, ou seja, pelo 

curto período de processo quando comparado aos demais processos de secagem. 

Sendo amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, farmacêutica e biológica 

(VEGA-MERCADO; GÓNGORA-NIETO; BARBOSA-CÁNOVAS, 2001). 
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A terceira e a quarta geração de secadores foram desenvolvidos buscando 

recuperar os danos estruturais e as perdas de voláteis que ocorrem durante o 

processo de secagem. A terceira geração é composta pelos secadores de 

liofilização. A quarta geração é composto pelos secadores a vácuo, leito fluidizado e, 

microondas (VEGA-MERCADO; GÓNGORA-NIETO; BARBOSA-CÁNOVAS, 2001). 

3.2.3.1. Classificação 

Inúmeras são as classificações que um secador pode adotar. Para KUDRA 

& MUJUMDAR, (2009), os principais critérios utilizados na classificação dos 

secadores são apresentados na Tab. (5). Os tipos marcados com um asterisco estão 

entre as práticas mais comuns.  

 

Tabela 5. – Classificação de secadores. 

  

Critério Tipos 

Modo de Operação  Batelada 

 Contínuo* 

Tipo de entrada de calor  Convecção*, condução, radiação, 
campos eletromagnéticos, 
combinação de modos de 
transferência de calor 

 Intermitente ou contínua* 

 Adiabático ou não adiabático 

Tipo do fluxo do material (condição 
hidrodinâmica) 

 Estacionário 

 Transiente ou disperso 

Pressão operacional  Atmosférica 

 Vácuo* 

Meio de secagem  Ar* 

 Vapor super aquecido 

 Gases de combustão 

Temperatura de secagem  Abaixo da temperatura de ebulição* 

 Acima da temperatura de ebulição 

 Abaixo do ponto de congelamento 

Direção do fluxo de calor e sólidos  Co-corrente 

 Contracorrente 

 Fluxo misto 

Número de estágios  Único* 

 Multi-estágios 

Tempo de residência  Curto (<1 minuto) 

 Médio (1 – 60 minutos) 

 Longo (>60 minutos) 

                                                                   Fonte:KUDRA & MUJUMDAR, 2009 
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Segundo Keey (1978), APUD PARK et al, (2007 : p86), os secadores podem 

classificados quanto ao meio de transporte no material, tal classificação é 

apresentado na Tab. (6).  

Tabela 6. – Métodos de transporte na secagem. 

 

Método Secador típico Material típico 

Material estático Secador de bandeja Grande variedade de 

materiais 

Material que cai por 

gravidade 

Secador rotatório Grânulos em queda livre 

Material carregado em 

lâminas 

Secador de rosca 

transportada 

Materiais úmidos, pastas 

Material transportado 

em carrinhos 

Secador túnel Grande variedade de 

materiais 

Material carregado em 

rolos 

Secadores de cilindro 

aquecido 

Teias finas, folhas e 

placas 

Material carregado em 

esteiras 

Secador de esteira Grande variedade de 

materiais rígidos 

Material vibrado em 

esteiras 

Secador de esteira 

vibratória 

Grânulos em queda livre 

Material suspenso em ar Secador de leito 

fluidizado 

Grânulos 

Material atirado através 

do ar 

Secador Dryer Soluções, materiais 

viscosos e pastas finas 

                                         Fonte:KEEY, (1978), APUD PARK et al, (2007 : p86) 
 

3.2.3.2. Seleção de secadores 

O processo de secagem está presente em diversas etapas do 

processamento industrial e a escolha do equipamento a ser utilizado na operação é 

um fator importante no processo. A escolha deve ser feita avaliando as vantagens e 

as desvantagens de cada uma das alternativas disponíveis no mercado, bem como 

analisar as diversas variáveis envolvidas no processo (ALONSO & PARK, 2005). A 

escolha de um equipamento ideal para um tipo de operação especifica é quase 

improvável devido aos diversos fenômenos físico-químicos os quais são de difícil 

entendimento (ZEMPULSKI & ZEMPULSKI, 2007). 
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A escolha do equipamento de secagem a ser utilizado no processo produtivo 

não está ligada unicamente ao tipo de material a ser secado e às especificações de 

qualidade esperadas pelo produto seco. Tal escolha deve ser realizada visando o 

aumento da taxa de produção, a busca de  um secador com um menor consumo de 

energia e dentro dos padrões de regulação ambiental. O processo de secagem 

apresenta algumas complicações, dificultando ainda mais na escolha do secador, 

uma vez que os processos envolvidos no processo de secagem são 

matematicamente não lineares, devido aos fenômenos físico-químicos apresentarem 

um elevado grau de complexidade e serem imperfeitamente compreendidos 

(MUJUMDAR, 2011; FOUSTet al, 1982). 

A escolha final do equipamento de secagem usualmente é realizada a partir 

de análises das características dos diferentes tipos de secadores e simulações 

realizadas em escala piloto do processo nos laboratórios dos fabricantes, a fim de 

observar as diferentes condições de funcionamento do secador - as quais podem vir 

a afetar a qualidade do produto. O processo de escolha do secador tornou-se mais 

complicado devido a existência de uma gama de sub-classes na classificação dos 

secadores (ZEMPULSKI & ZEMPULSKI, 2007 ; MUJUMDAR,2011). 

Para ALONSO, (2001), não há um algoritmo fechado para a escolha do 

secador no processo, este processo de escolha do equipamento difere entre os 

diversos autores da área. Luís Felipe Toro Alonso, (2001), para a obtenção do seu 

titulo Doutor, teve como objetivo o desenho de um algoritmo de seleção de 

secadores a partir da coleta de dados entre os diversos pesquisadores da área. 

Abaixo é apresentado pontos considerados importantes por ALONSO, (2001), na 

seleção de secadores. 

O algoritmo de ALONSO, (2001), está dividido em duas etapas fundamentais 

a coleta de dados e a seleção do secador adequado ao processo. Outras três etapas 

podem ser adicionadas neste algoritmo como: o dimensionamento das peças 

selecionadas, a avaliação econômica do equipamento dimensionado, e a escolha 

final do equipamento, tais etapas não serão abordadas neste trabalho. 

3.2.3.2.1. Coleta de dados 

Na coleta de dados deve-se levar em consideração características do 

produto e do processo, duas características estão associadas a ambas, tais são: 

isotermas de sorção e a cinética de secagem (ALONSO, 2001). 
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3.2.3.2.1.1. Do produto 

Para ALONSO, (2001: p.76), são necessárias averiguar as seguintes 

características do produto para a escolha do secador:  

 Sensibilidade do material à temperatura (limites de temperatura e o 
tempo de exposição); 

 Sensibilidade do material aos gases de combustão; 

 Dimensões da partícula; 

 Características da facilidade de manipulação: coesividade e 
adesividade (em caso de produtos pastosos, indicar a possibilidade de 
serem pré-formados); 

 Informações sobre risco de explosão (formação de pó e sua 
quantidade); 

 Toxicidade do material líquido ou sólido. 

3.2.3.2.1.2. Do processo 

Para ALONSO, (2001: p.78), são necessárias averiguar as seguintes 

características a cerca do processo de secagem: 

 Fonte de matéria-prima; se o processo anterior a secagem dá-se em 
batelada ou contínuo; se em batelada, estabelecer as quantidades de cada 
batelada e a freqüência com que é reposta; 

 Umidade inicial e final do produto; 

 Fluxo de material a ser manipulado pelo secador (Kgms/h); 

 Fluxo evaporativo desejado (Kgw/h); 

 Propriedades físicas e térmicas das fases sólidas, líquidas e gasosas; 

 Limites de temperatura; qual a máxima temperatura que pode ser 
aceita no meio de aquecimento mantendo-se dentro das limitações do 
material? 

 A perda de pó para a atmosfera é importuna ou consiste em risco? 

 Disponibilidade de fontes de calor (gás, óleo e outros combustíveis); 

 Em caso de pequenos secadores e plantas de múltiplo uso, o secador 
é suficientemente versátil? 

3.2.3.2.2. Seleção 

3.2.3.2.2.1. Do tipo de secagem 

O equipamento de secagem será definido de acordo do relacionamento do 

processo de secagem do equipamento com o material. Dois mecanismos são 

utilizados visando a escolha do equipamento, o mecanismo analítico e o mecanismo 

numérico (ALONSO, 2001). 

 Mecanismo analítico: A partir da coleta de dados, são adotadas 

algumas regras e restrições que culminaram na escolha do equipamento, tais como: 

a necessidade do uso de vácuo ou atmosfera de gás inerte, o regime de processo, a 

forma de aquecimento, a forma de alimentação e manipulação do material.  
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 Mecanismo numérico: Neste mecanismo cada equipamento de 

secagem recebe pontos de acordo com as suas adequações ao produto, os 

equipamentos mais adequados recebem uma pontuação maior enquanto os menos 

adequados recebem uma pontuação menor ou nenhuma. As pontuações neste 

mecanismo assim como no mecanismo analítico, são dadas de acordo com: a 

necessidade do uso de vácuo ou atmosfera de gás inerte, o regime de processo, a 

forma de aquecimento, a forma de alimentação e manipulação do material.  

3.2.3.3. Equipamento de secagem selecionado 
 

Tabela 7. – Secadores utilizados na secagem de biomassa 
  

Secador utilizado Biomassa utilizada Referências 

Secador de bandeja Caju ARAGÃO, 2007 

Secador de 

Infravermelho 

Caroço de açaí BARBOSA NETO; LIMA; 

MARQUES; et al, 2014 

Secador de leito fixo 

com 3 bandejas 

Folha de alecrim 

pimenta 

RADUNZ et al, (2002) 

APUD LIMA, 2013 

Secador tipo gabinete Folha de menta  DOYMAZ, (2006) APUD 

LIMA, 2013 

Secador de leito fixo Folhas de endro e salsa DOYMAZ; TUGRUL; 

PALA, (2006), APUD 

LIMA, 2013 

Secador de leito fixo Folhas de espinheira 

santa 

CORDEIRO, (2005), 

APUD LIMA, 2013 

 

Secador de Bandeja 

 

Citrus hystric DC. 

PHOUNGCHANDANG; 

SRINUKROH; 

LEENANON, (2008), 

APUD LIMA, 2013 

Secador de Bandeja Folhas de oliva ERBAY e ICIER (2009), 

APUD LIMA, 2013 

Secador de Bandeja O. europaea ERABAY E ICIER 

(2010b), APUD LIMA, 

2013 

 

Na Tab. (7) é apresentado os equipamentos de secagem usado por diversos 

autores e suas respectivas biomassas utilizadas, sendo observado que a maioria 
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dos autores utilizam o secador de leito fixo, bem como um subtipo deste o secador 

de bandeja. Tomando como base a Tab. (7) o secador escolhido para a realização 

deste trabalho foi o secador de leito fixo, mais especificamente o secador de 

bandeja, uma vez que este é o método de secagem.  

O secador de bandeja é um tipo de secador em tabuleiro, também conhecido 

como secador de prateleira, de armário ou de compartimento – devidamente 

esquematizado na Fig. (7). Ele se trata de uma câmara com isolamento térmico, 

apresentando bandejas nas quais o material será posicionado. As bandejas podem 

ter o fundo inteiriço, na qual o ar circulara entre o topo de uma bandeja e o fundo da 

outra; ou pode ser uma bandeja com o fundo telado, possibilitando o ar de circular 

entre as bandejas e dos materiais nela contido. O secador de bandeja ainda 

possibilita a suspensão por meio de ganchos em materiais como a biomassa 

utilizada neste trabalho (DIAS, 2013; FOUST et al, 1982; GEANKOPLIS, 1993).   

 

 

Figura 7. Esquemático do secador de bandeja 

Fonte: (FOUST et al, 1982) 

 

O funcionamento deste tipo de secador dá-se devido aos sistemas de 

aquecimento e ventilação de ar incidente nas bandejas. O material posicionado 

sobre as bandejas fica exposto a uma corrente de ar quente, a qual apresenta 

uma velocidade relativamente alta, buscando aumentar a transferência de calor e 

matéria no sistema (DIAS, 2013 ;FOUST et al, 1982 ; GEANKOPLIS, 1993). 
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Os pontos favoráveis mediante a escolha do secador de bandeja é devido, a 

sua simplicidade na montagem e construção, o baixo custo na sua manutenção e 

a recirculação de ar, uma vez que, cerca de 90% do ar que passa pela suas 

bandejas é de recirculação. No entanto, o secador de bandeja apresenta 

algumas desvantagens tais como: a constante mudança na temperatura e 

umidade do ar quando estes passam pelas bandejas (devido à condução do 

vapor d’água retirado do material, essas mudanças constantes podem afetar a 

taxa de secagem); as condições pelas quais cada bandeja é submetida ao 

processo (uma vez as bandejas mais próximas a entrada de ar serão mais 

favorecidas do que as bandejas localizadas já no final da trajetória da corrente de 

ar). Com isso, algumas matérias secam mais rápido do que a média e tal efeito - 

dependendo do material - pode ocasionar diversos problemas,  sendo necessária 

assim a retirada precocemente de algumas bandejas. (ARAGÃO,2007; FOUST et 

al, 1982.; GEANKOPLIS,1993; DIAS, 2013). 

3.2.3.3.1. Dimensões do equipamento de secagem a ser utilizado 

 

Tabela 8. – Dimensões do equipamento de secagem utilizado 
  

 Altura (cm) Profundidade (cm) 

Parte externa 63 43 

Parte interna 40 30 

 

Na Tab.(8) é apresentado as dimensões do equipamento de secagem. Este 

trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com um grupo de pesquisa da 

Faculdade UnB Gama “Tecnologias Limpas”. Este possui o equipamento de 

secagem que será utilizado na realização deste TCC.  

3.2.3.3.2. Montagem do equipamento de secagem a ser utilizado 

Abaixo serão descritas as etapas realizadas nesta fase do projeto, as quais 

consistiram basicamente em modificar este aparelho realizando as adequações 

necessárias para a confecção deste trabalho. 

Fez-se necessário verificar o estado de funcionamento da resistência térmica 

e do termopar, bem como o estado fiação. Para isso, foram realizadas as 

seguintes etapas: 
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1) Retirou-se a parte interna do secador, ou seja, a retirada da carcaça onde 

são posicionadas as bandejas, bem como a retirada das bandejas – Fig. 

(8) e (9); 

 

 

Figura 8. Parte interna do secador a ser utilizado. 

Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 9. Parte interna do secador apresentando a resistência termica 

Fonte: Própria 
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2) Mediu-se todas as dimensões do secador, ou seja, da sua parte interna, da 

sua bandeja, da sua parte externa, e da porta; 

3) Mediu-se a resistência térmica do equipamento, sendo constatado que 

esta encontra-se em perfeito estado, não sendo necessária a sua troca; 

4) Constatou-se que a fiação não estava em condições ideais para o 

funcionamento do equipamento, portanto; fez-se a troca de toda a fiação, 

utilizando fios paralelos de 2x4mm; 

5) Analisou-se o funcionamento do termopar, constatando-se que este se 

encontra em perfeitas condições de funcionamento; 

6) O plug da tomada - bem como a sua fiação - não se encontrava em 

condições de uso; com isso fez-se a adaptação de um novo plug de 

tomada e da sua fiação; 

7) Adaptou-se um porta fusível ao equipamento, visando a sua proteção 

contra sobrecorrentes neste. 

3.2.3.3.3. Desenho do equipamento de secagem a ser utilizado 

O desenho do secador foi realizado no Software Catia, a partir de medidas 

retiradas do próprio aparelho de secagem, como pode ser observado na Fig. 

(10).  

 

 

Figura 10. Vista Isométrica do Secador. 

Fonte:Própria 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ATIVIDADE DA ÁGUA E SUA INFLUÊNCIA NA SUA REAÇÃO QUÍMICA 

Como supracitado no presente trabalho o processo de secagem é uma 

combinação entre a transferência de calor e massa visando à redução do teor de 

umidade no material. Conhecer o teor de umidade de equilíbrio de um material, é 

importante para a determinação das isotermas de secagem (PACHÚ, 2007; 

MUJUMDAR, 2011). 

A atividade da água não é função apenas do teor de umidade presente no 

material, também é função da água intrínseca ao material (água líquida). A água 

intrínseca ao material está ligada as propriedades físico-químicas e 

termodinâmicas das moléculas de água na estrutura dos materiais biológicos. A 

presença de água nos materiais pode acarretar em vários tipos de reações 

químicas no material, tais como o crescimento microbiano e a germinação de 

esporos, podendo afetar na conservação dos materiais biológicos (PACHÚ, 2007; 

PARK et al., 2007 ; MUJUMDAR, 2011). 

A atividade da água (Aw), definida como a razão entre a pressão parcial de 

vapor d’água de um produto (P) e a pressão de vapor d’água saturada (P0), à 

mesma temperatura, como pode ser observado na Eq. (8) (PACHÚ, 2007). 

𝐴𝑤 =
𝑃

𝑃0
                                                                                                                   (8) 

A atividade da água também pode ser analisada de forma quantitativa, sendo 

representada como a umidade relativa do ar em equilíbrio com o produto, como 

pode ser observado na Eq. (9) (PACHÚ, 2007). 

𝐴𝑤 =
𝑈𝑅

100
                                                                                                                  (9) 

Onde: 

 UR  umidade relativa 

E necessário conhecer a atividade da água para conhecer o estado do 

material antes e depois do material. Conhecer o teor de umidade de equilíbrio de um 

material é importante para a determinação das isotermas de secagem (PACHÚ, 

2007; MUJUMDAR, 2011). 
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4.2. DIAGRAMA DE FLUXO DO PROCESSO 

 

Extração 

 

Separação 

 

Caracterização da biomassa 

 

Secagem convectiva 

 

Análise física química 

 

Produto seco 

 

Armazenamento 

 

Figura 11. Diagrama de blocos do processo de secagem da folha de Acrocomia 

aculeata. 

Fonte: Própria 

 

Pelo diagrama mostrado é possível identificar as etapas selecionadas a 

serem utilizadas na próxima fase deste trabalho. Busca-se com este processo que a 

umidade final da biomassa fique entre 9-11%. 

Na Fig. (12) é apresentado um diagrama simplificado e ilustrado do processo 

de secagem da folha da Acrocomia aculeata. 
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Figura 12. Diagrama simplificado do processo 

Fonte:Própria 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho extraiu conclusões importantes a partir da análise da revisão 

bibliográfica, tais como a seleção da biomassa, método e equipamento de secagem 

a serem utilizados no processo. A macaúba foi selecionada como a biomassa a ser 

utilizada no processo devido ao seu enorme potencial, sendo aplicada em diversas 

áreas industriais. A secagem convectiva é um método amplamente utilizado na 

indústria alimentícia, aproximando a indústria alimentícia para a indústria de 

biomassa, de modo geral, este tipo de secagem foi escolhido devido à sua 

confiabilidade.  A escolha do secador de bandeja também foi baseada por meio da 

revisão de literatura, mostrando que este é um dos subtipos de secadores mais 

difundidos, além de sua simplicidade na montagem e construção. Este trabalho 

visou preencher as lacunas quanto a falta de informações técnico científicas a cerca 

do processo de secagem da folha de macaúba. 

CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho, de maneira geral, pretende contribuir na geração de dados 

técnicos científicos quanto ao tema proposto. Também pretende contribuir para a 

industrialização da biomassa florestal do Cerrado, buscando agregar valor aos 

produtos oriundos dessa, aumentando a vida de prateleira e evitar a sua 

degradação. 

TRABALHO FUTURO 

Para aperfeiçoar este trabalho é necessário determinar experimentalmente as 

propriedades físico-químicas da folha da macaúba. A partir desta análise será 

possível obter dados científicos da folha de macaúba, podendo ser utilizado 

posteriormente no setor industrial. 

De posse das propriedades físico-químicas, pretende-se avaliar, em tempo 

real, o processo de secagem utilizando o secador de bandeja, mantendo como 

variáveis do processo a umidade e temperatura.  

A partir disso, será possível realizar a determinação das curvas de secagem 

no processo de secagem da folha de macaúba, e a simulação dos balanços de 

transferência. 
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