
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ  

Campus Itajubá – MG  

Instituto de Recursos Naturais  

 

 

 

 

Aluna: Camila Miwa Uchida Watanabe  

Orientador: Hugo Perazzini 

 

 

 

 

 

SECAGEM DA SEMENTE DE JACA:  

um estudo sobre a influência das condições operacionais, encolhimento, 

eficiência energética, escolha e custos do secador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajubá, MG  

Novembro, 2019 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

Campus Itajubá – MG  

 

 

 

 

 

SECAGEM DA SEMENTE DE JACA:  

um estudo sobre a influência das condições operacionais, encolhimento, 

eficiência energética, escolha e custos do secador  

 

 

 

Trabalho de apresentação ao curso de 

graduação em Engenharia Química para 

obtenção do título de Engenheira Química. 

 

 

 

 

 

Aluna: Camila Miwa Uchida Watanabe  

Orientador: Hugo Perazzini 

 

 

 

 

 

 

Itajubá, MG  

Novembro, 2019 



Agradecimentos  

 

À minha família, em especial aos meus pais, pelo apoio, carinho e dedicação. Sou 

eternamente grata pela educação e os valores de honestidade e excelência que sempre me 

passaram.  

Aos professores que tive ao longo da minha jornada, que muito contribuíram para minha 

formação como profissional e também como pessoa.  

Ao meu orientador, Hugo Perazzini, pela atenção, dedicação e orientação durante a 

execução desta pesquisa e durante todo o curso de Engenharia Química. 

Aos amigos, Andressa e Ulysses, que me apoiaram e deram grande ajuda para que 

pudesse colher as jacas necessárias nesta pesquisa.  

A amigas e colegas de curso, em especial a Júlia, Fernanda, Michelle e Laura, que 

estiveram comigo, me apoiando e dando força nos momentos difíceis da graduação.  

Ao meu namorado, pelo amor, apoio e momentos de descontração que muito me 

ajudaram durante a execução deste trabalho.  

Aos técnicos dos Laboratórios de Engenharia Química da UNIFEI, Nádia, Rafael e 

Fernando, que me ajudaram durante a execução deste trabalho.  

Ao técnico Matheus do Centro de Estudos e Investigação de Biomateriais, pelas análises 

TGA, DSC e MEV. 

A todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 

  



Resumo 

A semente de jaca é um resíduo sólido que possui valor agregado devido a sua composição 

química e nutricional, podendo ser reaproveitado na dieta humana e animal de diversas formas, 

como farinha ou fermentado. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo a respeito da 

secagem da semente de jaca em diferentes temperaturas e velocidades de escoamento do ar, a 

fim de investigar a condição ótima operacional. Os experimentos de secagem foram realizados 

em secador de leito fixo tipo túnel à escala de partícula isolada. Neste estudo, foram abordados 

a cinética de secagem do material, a análise do modelo fenomenológico em rotina 

computacional, o encolhimento do material, o comportamento da massa específica e da 

porosidade ao longo da secagem, a análise energética, a seleção e os custos de capital do 

secador. Por meio da análise dos resultados obtidos, averiguou-se que: a velocidade do ar não 

tem influência significativa no processo, diferente da temperatura, que possui um pequeno 

efeito; o modelo difusivo se ajustou bem aos dados experimentais, sendo ainda mais fiel no 

caso onde o encolhimento do sólido é considerado; a secagem da semente de jaca é controlada 

principalmente pela difusão de umidade no interior da partícula, o que leva a uma baixa 

eficiência energética; é possível avaliar o encolhimento da partícula com base nas relações de 

encolhimento superficial e volumétrico; para prever a massa específica e a porosidade durante 

a secagem, deve-se utilizar modelos que considerem a geometria característica da semente de 

jaca; a condição operacional ótima de secagem é aquela que utiliza os menores valores de 

temperatura e velocidade do ar; e o secador ideal para o processo é o secador de bandeja, cujo 

custo de capital estimado é de US$8.941,52. 

Palavras-chave: Semente de jaca. Secagem. Encolhimento. Seleção de secador. Custo de 

secador. Eficiência energética.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é considerado um celeiro agrícola, pois devido a sua grande extensão territorial, 

com climas de altas e baixas temperaturas e regiões com vasta ou quase nenhuma oferta de 

água, diversos tipos de cultivo são favorecidos. A região nordeste caracteriza-se por uma 

significativa produção de frutíferos, dentre eles, a jaca se destaca, fazendo parte da alimentação 

da população nordestina (BASSO, 2017).  

A jaca, Artocarpus heterophyllus Lam., é um fruto muito comum em regiões tropicais. 

Originária da Índia e trazida para o Brasil no século XIX, a jaqueira pode atingir 25 metros de 

altura e tem uma produção de até 100 frutos por ano. No Brasil, a jaca é mais facilmente 

encontrada na região amazônica e no litoral, desde estado do Pará até o Rio de Janeiro, com 

forte incidência em todo Nordeste (LUCIANO, 2016). 

Na grande maioria das vezes, apenas a polpa, que equivale a 30% da fruta, é consumida, 

gerando um elevado índice de perda da jaca. (PRETTE, 2012). No entanto, por meio de 

processos simples e baratos, a maior parte do alimento pode ser aproveitado. Por exemplo, com 

uso da secagem é possível utilizar a semente da jaca para a produção de uma farinha, rica em 

nutrientes importantes para a alimentação humana (SANTANA, 2013), gerando um subproduto 

de valor agregado a partir de um material que seria previamente descartado.  

Nos últimos anos, já foram realizados estudos a respeito do uso da farinha da semente 

de jaca para confecção de bolos, biscoitos e doces, que passam a ter boas quantidades de 

carboidratos e, principalmente, proteínas (LUCIANO, 2016). As proteínas possuem 

importância fundamental na dieta humana, e por isso, alimentos de origem vegetal vêm sendo 

estudados como novas fontes proteicas, com justificativas de ordem econômica, social e 

tecnológica (SANTOS, 2009). 

Na sociedade contemporânea, em que milhões de pessoas estão em estado de 

desnutrição, torna-se cada vez mais importante aproveitar todas as partes do alimento, e 

possibilitar isso por meio de processos com menor custo de reaproveitamento e consequente 

redução na geração de resíduos sólidos, trazendo benefícios ambientais e econômicos.   

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), mais de 94.000 

toneladas de lixo orgânico são recolhidas diariamente no Brasil, sendo a maioria lixo doméstico. 

Essa grande quantidade evidencia o desperdício alimentar que contribui para uma menor 
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disponibilidade de nutrientes nas refeições brasileiras (ABELAMA et al., 2017). Além disso, o 

grande volume de lixo orgânico gerado é prejudicial ao meio ambiente, visto que causa mal 

cheiro, eutrofização, contamina rios e reservas hídricas, além de funcionar como um vetor para 

animais que podem trazer diversos tipos de doenças aos seres humanos (BACKES et al., 2007). 

Inseridas nas 94.000 toneladas de lixo orgânico, estão as sementes de jaca, ricas em 

diversos nutrientes e que são matérias primas de diversos produtos, tais como, farinha, 

bioplástico e fermentados.  

Considerando o elevado índice de desperdício da semente jaca e seu valor alimentício, 

esse trabalho tem por objetivo estudar o processo de secagem da semente de jaca, em diferentes 

condições operacionais, a fim de determinar a condição que maximiza as propriedades da jaca 

in natura, resultando em um produto final de alto valor agregado e nutricional. Os estudos de 

secagem serão baseados na determinação de dados de umidade em função do tempo para 

diferentes condições de temperatura e velocidade do ar. Os dados experimentais serão 

simulados com base no modelo difusivo de Fick, fundamentado na teoria do transporte de massa 

por difusão com e sem encolhimento do material. Paralelamente, serão realizados estudos de 

eficiência energética. O propósito será determinar a condição ótima de processo para se obter 

um produto final seco, de qualidade e com os mínimos gastos energéticos.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral deste trabalho é estudar o processo de secagem da semente de jaca, em 

diferentes condições operacionais, a fim de determinar o impacto no encolhimento, na 

eficiência energética e nos custos, resultando em um produto final de alto valor agregado 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Caracterizar a da semente de jaca quanto ao volume, diâmetro equivalente e massa 

específica, e também por meio da análise morfológica e térmica; 

• Estudar a influência das condições operacionais no processo de secagem da semente 

de jaca; 

• Estudar o encolhimento volumétrico e superficial da semente de jaca ao decorrer da 

secagem; 

• Estudar a dinâmica da massa específica e da porosidade, ao decorrer na secagem, 

segundo dois modelos de equacionamento; 

• Estudar a modelagem matemática, segundo o Modelo de Fick, para a semente de 

jaca; 

• Estudar a eficiência energética do processo de secagem da semente de jaca; 

• Determinar o secador ideal para o processo, e 

• Estimar o custo do secador ideal. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 A JACA E SEUS SUBPRODUTOS 

A jaca é uma das maiores frutas existentes, com formato ovalado que pode atingir até 

70 cm, pesando até 5 kg. São divididas em 3 tipos: a jaca dura, que tem os maiores frutos e 

bagas, de consistência rígida; a jaca mole, que possui frutas menores, bagas doces e moles; e a 

jaca manteiga, que tem consistência intermediária e bagas adocicadas (OLIVEIRA et al., 2009). 

Na jaca dura, as sementes constituem 14% da fruta e na mole apenas 7% (PRETTE, 2012). 

Segundo Santos (2009), a jaca apresenta cor amarelada quando está madura e sua 

superfície é áspera. Em seu interior, encontram-se inúmeros gomos, e cada gomo envolve uma 

semente. Na Figura 1 são apresentadas imagens da jaca inteira (a), seu interior (b), as sementes 

(c) e a farinha (d) produzida por meio da secagem da semente.  

Figura 1 – Imagens da jaca em diferentes perspectivas 

 

a) jaca inteira; b) interior da jaca; c) sementes da jaca; d) farinha de semente de jaca 

Fonte: SANTOS (2009). 

 

De acordo com o último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (2017), existem mais 

de 150 mil lavouras permanentes de jaca no Brasil, totalizando uma produção anual de 3500 
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toneladas. Dessas plantações, 70% está concentrada no Nordeste, a região brasileira de maiores 

índices de pobreza e desnutrição, segundo a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (1989) 

e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2013). 

Atualmente, o processamento de alimentos por meio da secagem pode reduzir 

significativamente as perdas da agroindústria. Os produtos in natura, quando submetidos a uma 

secagem adequada, apresentam inúmeras vantagens, como por exemplo, auxílio na conservação 

do alimento, redução do peso, facilidade de transporte e conservação das características físicas 

e nutritivas (CORNEJO et al., 2003). 

Os números a respeito da produção de jaca no Brasil, os índices de pobreza, fome e 

desnutrição, de encontro ao desenvolvimento dos processos de secagem, evidenciam a 

importância dos estudos que possibilitam meios para uma maior disponibilização do alimento, 

aproveitando todas suas partes e contribuindo para a diminuição da fome e desnutrição. Tendo 

como base que cada jaca possui até 500 sementes de formato ovalado, que medem por volta de 

2 a 4 cm de altura e de 1,25 a 2 cm de diâmetro (MORTON, 2004), constata-se que uma grande 

quantidade de resíduos sólidos é gerada, podendo estes resíduos serem mais bem aproveitados. 

 

3.1.1 Propriedades químicas e termofísicas da semente de jaca  

Dentre as características químicas e termofísicas da semente de jaca, as principais 

propriedades a serem estudadas são a umidade, valor calórico, massa específica e a 

condutividade térmica. 

De acordo com Prette (2012), a umidade inicial das sementes de jaca em base seca é de 

74,90 g de água/100 g de sólido seco. Já nos estudos realizados por Basso (2017), constata-se 

que a umidade varia entre 62 e 63g de H2O/100g de sólido seco, tanto na jaca mole quando na 

jaca dura.  

Empregando dados de teor de lipídeos, carboidratos e fibras, juntamente com a umidade 

da semente, Prette (2012) chegou ao valor calórico de 66,61 kcal/kg.  

Segundo Figueiredo e Gama (2017), a condutividade térmica da jaca varia linearmente 

com relação ao seu teor de água. Para a umidade de 63,23%, em base úmida, a condutividade 

da semente de jaca é de 0,524 W/m°C.  
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Ocloo et al. (2010) determinou a massa específica, o valor calórico e a umidade da 

farinha de semente de jaca, sendo eles respectivamente 0,80 g/cm³, 382,79 kcal/100g e 6,09 g 

de H2O/100g de farinha de jaca. 

Atualmente, muitos pesquisadores estão abordando o uso de resíduos provenientes de 

alimentos para a elaboração de diversos produtos, sendo eles para consumo humano ou animal, 

dentre outras utilidades (LAUFENBERG et al., 2003). Assim, são apresentados dados sobre as 

propriedades químicas e termofísicas obtidas a partir da farinha da semente de jaca, que resulta 

da secagem, seguida pelo trituramento em moinho de facas e peneiramento.  

 

3.1.2 Propriedades nutricionais da semente de jaca  

Em relação as propriedades nutricionais da semente de jaca, alguns dos constituintes 

mais importantes na alimentação humana são apresentados na Tabela 1, devido ao papel 

fundamental para o bom funcionamento do sistema fisiológico. Todos os constituintes possuem 

excelentes propriedades para a alimentação humana. Por exemplo, a polpa é rica proteínas, 

cálcio, ferro e tiamina. As sementes apresentam porção considerável de carboidratos, proteínas, 

vitaminas e fibras. (LUCIANO, 2016). De acordo com os estudos de Basso (2017) e Prette 

(2012), a composição nutricional de macro e micronutrientes da semente de jaca mole in natura, 

similares aos da jaca dura, é a apresentada na Tabela 1.  

Tabela 1 – Propriedades nutricionais da semente jaca para uma base de cálculo de 100 g 

Proteína (g) * 15,51 

Carboidrato (g) ** 18,80 

Gordura (g) * 0,53 

Fibra (g) * 7,40 

Cinzas (g) * 3,38 

Cálcio (mg) ** 66,50 

Ferro (mg) ** 2,50 

Sódio (mg) ** 5,07 

Potássio (mg) ** 1482 

  Fonte: * PRETTE (2012) e ** BASSO (2017). 



20 

 

É importante ressaltar que as propriedades químicas, termofísicas e nutricionais de todos 

os constituintes da jaca podem sofrer alterações, de acordo com o tipo de plantio realizado e a 

grande variabilidade genética brasileira (PRETTE, 2012). 

Conforme mencionado no tópico anterior, já existem estudos a respeito da farinha 

elaborada com a semente de jaca. Alguns dos resultados encontrados por Ocloo et. al (2010) 

são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Propriedades nutricionais da farinha de semente de jaca para uma base de 

cálculo de 100 g 

Proteína (g)  13,50 

Carboidrato (g)  79,34 

Gordura (g)  1,27 

Fibra (g)  3,19 

Cinzas (g)  2,70 

Cálcio (mg)  3087 

Ferro (mg)  130,74 

Sódio (mg)  60,66 

Potássio (mg)  14,781 

Fonte: OCLOO el al. (2010). 

 

 Uma das principais etapas da produção de farinha de jaca é a secagem, visto que um 

material com reduzido conteúdo de umidade reduz os custos operacionais e aumenta a 

eficiência do processo de moagem, bem como tem seu tempo de prateleira aumentado. 

 

3.2 A SECAGEM 

A secagem é uma operação unitária na qual ocorre a transferência simultânea de massa 

e energia entre um material úmido e o ar aquecido. É um processo de extrema importância 

industrial, pois auxilia na conservação de produtos e na preservação de alimentos (PERAZZINI, 

2014).   

Para a aplicação em alimentos, realiza-se a secagem por vaporização, que também é 

chamada de desidratação e apresenta inúmeras vantagens: aumento da vida útil do produto, 
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maior facilidade de transporte e comercialização, além de contribuir para a redução do 

desperdício de alimentos (CELESTINO, 2010). 

De acordo com Geankoplis (1993), secagem é a remoção de água ou outro líquido 

qualquer, em pequena quantidade, e ocorre por meio da troca de energia entre o material sólido 

em questão e uma fase gasosa não-saturada.  

A umidade é uma importante propriedade de caracterização de um material, visto as 

suas aplicações na engenharia química e afins. O conteúdo de umidade de um material, em base 

seca, é definido pela razão kg de H2O/kg de sólido seco. Uma vez que o material em questão é 

submetido a uma corrente de ar aquecida, com umidade relativa e temperatura previamente 

determinadas, ao final da secagem, o sólido atinge o conteúdo de umidade de equilíbrio 

(GEANKOPLIS, 1993). 

As Equações (1), (2) e (3) apresentam as definições típicas de umidade em base seca, 

umidade adimensional e umidade em base úmida.  

𝑋𝑏𝑠 =  
𝑚(𝑡) − 𝑚𝑠 

𝑚𝑠
                                                                                                                                 (1) 

𝑋 =  
𝑋𝑏𝑠(𝑡) − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑠𝑜 − 𝑋𝑒𝑞
                                                                                                                                  (2) 

𝑋𝑏𝑢 =  
𝑚(𝑡) − 𝑚𝑠

𝑚(𝑡)
 × 100                                                                                                                     (3) 

Em estudos de secagem, a cinética de secagem é investigada com base nas curvas de 

umidade adimensional ou em base seca, esta última apresentada na Figura 2. 

Figura 2 – Curva de umidade versus tempo 

 

Fonte: GEANKOPLIS (1993). 
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 A cinética de secagem também pode ser investigada com base na taxa de secagem, 

determinada pela Equação 4, que permite analisar os períodos de secagem e as características 

do sólido em perder umidade, bem como as relações entre o transporte de calor e massa. 

𝑅 =
𝑑𝑋𝑏𝑠

𝑑𝑡
                                                                                                                                                  (4) 

Figura 3 - Curva de taxa de secagem 

 

Fonte: GEANKOPLIS (1993) 

 

Na Figura 2, observa-se a curva de umidade em base seca versus tempo, que é traçada 

a partir do cálculo de umidade em base seca. Já na Figura 3, observa-se a curva da taxa de 

secagem, que relaciona a taxa com a umidade em base seca.  

A secagem do sólido começa no instante t=0, no qual, na maioria das vezes o material 

a ser seco está em temperatura menor que o ar do secador, como mostra o ponto A. No entanto, 

também pode ocorrer do sólido estar em temperatura maior que o ar de secagem, tal como 

mostra o ponto A’. Em ambos os casos, é necessário um certo tempo para que o sólido e o ar 

de secagem entrem em equilíbrio, representado pelo ponto B (GEANKOPLIS, 1993). Esse 

período também é referido como período de indução. 

A partir do ponto B até o ponto C, pode-se observar uma linha reta na Figura 2 e uma 

linha na horizontal, paralela ao eixo da umidade, na Figura 3, o que evidencia uma taxa de 

secagem constante, representando a vaporização da água presente apenas na superfície do 

sólido. O período de taxa de secagem constante se inicia com a superfície do material totalmente 

envolvida por um filme de água livre, que atua como se não houvesse sólido algum 

(GEANKOPLIS, 1993). 
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 No caso de sólidos porosos, a água do interior do sólido tende a se direcionar para a 

superfície. Dessa forma, a taxa de secagem se mantem constante, desde que essa água interna 

chegue à superfície na mesma velocidade em que a água livre seja evaporada (GEANKOPLIS, 

1993). Já para sólidos não porosos, a água removida no período de taxa constante é a água 

superficial (MCCABE et al., 1993). 

No ponto C, o sólido atinge a umidade crítica (Xc), o que significa que não há água livre 

suficiente para forma um filme contínuo na superfície do material. Então, entre os pontos C e 

D, nota-se que a taxa de secagem diminui linearmente, representando a saída da água do interior 

do sólido. E finalmente, do ponto D para o ponto E, percebe-se que uma queda mais brusca na 

taxa de secagem do sólido, até atingir a umidade de equilíbrio (GEANKOPLIS, 1993), 

indicando o escoamento de vapor. 

Nos sólidos não porosos, atinge-se o ponto crítico quando a água superficial é 

evaporada. E nos porosos, quando a taxa de evaporação na superfície supera o fluxo de água do 

interior do sólido. Se a umidade inicial de um sólido é menor que a umidade crítica, não há um 

período de taxa constante (MCCABE et al., 1993), como ocorre na secagem de materiais 

biológicos. 

O mecanismo pelo qual a água do interior do sólido atinge a superfície pode ser 

explicado pelas teorias da difusão líquida ou pelo movimento da água por capilaridade. A teoria 

da difusão é válida quando existe uma diferença de concentração de umidade entre a superfície 

do sólido e a seu interior. Na maioria dos casos, esse mecanismo é encontrado em sólidos não 

porosos que formam uma solução de fase única, como pastas e colas. A desidratação de 

alimentos e a parte final da secagem de materiais como couro, papel, madeira e tecidos 

acontecem por meio da difusão, um mecanismo puramente molecular. A curva de taxa de 

secagem controlada por difusão se encontra na Figura 4 (a) e é caracterizada por um período 

decrescente não linear, enquanto a Figura 4 (b) mostra a curva de taxa de secagem quando os 

mecanismos capilares de movimentação do líquido no interior do sólido se fazem presentes 

(GEANKOPLIS, 1993). 
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Figura 4 – Curvas de taxa de secagem 

 

a) Mecanismo por difusão e b) mecanismo por capilaridade. 

Fonte: GEANKOPLIS (1993) 

 

O mecanismo de perda de água por difusão é uma característica de materiais de secagem 

lenta. Como a taxa de evaporação na superfície é alta, pode-se dizer que a resistência a 

transferência de massa do vapor d’água na superfície do sólido para o ar é próxima de zero, 

desta forma a difusão controla o processo (MCCABE et al., 1993). 

O movimento por capilares é comum em sólidos granulares e porosos, como areia e 

minerais. Nesses materiais, existem poros e canais de tamanhos variados, e à medida que a 

vaporização acontece, forma-se um menisco de água líquida em cada poro do interior do sólido. 

Com isso, criam-se forças capilares devido a tensão superficial entre a água e o sólido, e é essa 

força que promove a movimentação da água através dos poros até a superfície (GEANKOPLIS, 

1993). 

Normalmente, no início do período de taxa decrescente, a água atinge a superfície do 

material pela ação dos capilares. Como a água é continuamente removida, rapidamente chega 

o momento em que não há água suficiente para manter o filme contínuo na superfície, então a 

taxa de secagem diminui e a difusão passa a controlar o processo (GEANKOPLIS, 1993). 

Para materiais pouco porosos, o segundo período de taxa decrescente pode ser 

controlado pela difusão, e é possível notar no gráfico uma curva mais côncava no final da 

secagem, como mostra a Figura 4 (b) (GEANKOPLIS, 1993), indicando o escoamento de 

vapor. 
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3.2.1 Influência das condições operacionais  

A perda de água nos produtos agrícolas ocasiona alterações em suas propriedades finais, 

por isso é muito importante estudar a influência das condições operacionais de secagem e de 

que maneira elas afetam o sólido seco (BOTELLHO et al., 2015). 

No caso da secagem, as principais condições operacionais a serem observadas são 

relativas ao ar de secagem, sendo elas a velocidade, temperatura e umidade. Além delas, as 

dimensões do sólido também têm influência significativa (GEANKOPLIS, 1993). 

A taxa de secagem do sólido fornece informações importantes a respeito do processo, 

pois através dela pode-se observar o comportamento de saída de água do material. Secagens 

realizadas com velocidades e temperaturas elevadas tendem a maiores taxas de secagem 

(SANTINI e HASELEIN, 2002), entretanto, pode-se deteriorar o sólido nessas condições, 

modificando as suas propriedades organolépticas características. 

De modo geral, Severo (1989) explica que em temperaturas mais elevadas a secagem 

ocorre com velocidade maior, devido a maior energia fornecida para que as moléculas de água 

evaporem. No entanto, é importante observar que em temperaturas muito altas, pode acontecer 

a degradação de alguns constituintes do material, como por exemplo a desnaturação das 

proteínas nos alimentos.  

A relação entre temperatura de operação e a umidade do ar de secagem podem se 

relacionar da seguinte forma: na medida que com uma elevação na temperatura de secagem, a 

umidade relativa do ar diminui, e assim a capacidade do ar de absorver a água de dentro do 

material aumenta, o que facilita o processo de secagem (PORTELLA e EICHELBERGER, 

2001). 

Na maioria dos casos, o efeito da velocidade do ar é mais pronunciado no período de 

taxa de secagem constante, quando o sólido possui teor de umidade mais elevado e quando a 

umidade livre está presente na superfície. A partir do instante em que a água livre superficial 

evapora e a taxa de secagem passa a ser decrescente, a influência da velocidade se torna pouco 

presente ou até mesmo desprezível, em alguns casos (SANTINI e HASELEIN, 2002). 

A espessura do sólido, por sua vez, afeta o tempo de secagem, pois quanto maiores os 

gradientes de umidade e de pressão parcial do vapor, menor é a velocidade de difusão, levando 

a um processo mais lento (SEVERO, 1989). 
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Para uma análise mais profunda e detalhada a respeito da influência das condições 

operacionais, GEANKOPLIS (1993) recomenda o estudo de dados experimentais específicos 

do material em questão.   

 

3.2.2 Encolhimento  

 Diversas mudanças físicas podem ocorrer durante o processo de secagem, alterando 

textura, tonalidade e propriedades. No entanto, a mais importante é a redução nas dimensões 

do sólido, que levam a uma contração do material. Também chamada de encolhimento, essa 

contração é relatada como uma das principais causas das alterações das propriedades de um 

alimento durante sua secagem (GONELLI et al., 2011). 

 O encolhimento pode ocorrer na secagem a partir do período de taxa de secagem 

constante, enquanto a água livre na superfície do sólido é removida (MUJUMDAR, 2006). 

Como as camadas externas perdem umidade antes das internas, aumentando a diferença de 

concentração de água no sólido, acontece o fenômeno do encolhimento superficial. Essa 

contração pode causar problemas à secagem, devido a rachaduras e deformações na superfície 

do material. Além disso, como a difusividade está relacionada à concentração de umidade, de 

tal maneira que a diminuição da concentração causa uma queda da difusividade, pode-se dizer 

que a resistência à difusão nas camadas mais superficiais aumenta. Desta forma, o efeito do 

encolhimento se acentua, e o gradiente de umidade no material aumenta, principalmente 

próximo da superfície (MCCABE et al., 1993). 

 Os efeitos do encolhimento podem ser minimizados por meio da diminuição da taxa de 

secagem, pois assim o gradiente de concentração é reduzido e a difusividade se mantém 

próxima de um valor constante (MCCABE et al., 1993). 

 Propriedades como massa específica, porosidade e teor de umidade estão fortemente 

relacionadas ao encolhimento. Por meio da aquisição de dados experimentais, pesquisadores 

chegaram a correlações que relacionam essas grandezas.  

 Martynenko (2006 e 2008) e Suzuki et al. (1976) estudaram o fenômeno do 

encolhimento e os definiram com base nas Equações (5) e (6), para o encolhimento superficial 

e volumétrico, respectivamente.   
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𝜉𝑠(𝑡) =  
𝐴(𝑡) −  𝐴𝑓

𝐴0 −  𝐴𝑓
                                                                                                                               (5)  

𝜉𝑣(𝑡) =  
𝑉(𝑡)

𝑉0
=  (

𝐴(𝑡)

𝐴0
)

3
2

                                                                                                                     (6) 

 Para determinar a massa específica do sólido, em função da umidade e do encolhimento 

volumétrico, pode-se usar as Equações (7) e (8), sendo que Martynenko e Chen (2013) usaram 

a Equação (7) para um material de formato cilíndrico, e Martynenko (2008) usou a Equação (8) 

para um material de formato esférico mas modelado como um material de geometria cilíndrica. 

Também foram necessárias as Equações (9) e (10), que relacionavam as umidades iniciais a 

cada instante, ambas em base seca.  

𝜌 (𝑡) =  𝜌0  
𝑋∗(𝑡)

𝜉𝑣(𝑡)
                                                                                                                                   (7) 

𝜌 (𝑡) =  𝜌0  
𝑀𝑅(𝑡)

𝜉𝑣(𝑡)
                                                                                                                                 (8) 

𝑋∗(𝑡)  =  
1 +  𝑋𝑏𝑠(𝑡)

1 +  𝑋0
                                                                                                                             (9) 

𝑀𝑅 =  
𝑋𝑏𝑠(𝑡)

𝑋0
                                                                                                                                        (10) 

 Da mesma forma feita com a massa específica, Martynenko e Chen (2013) chegaram à 

correlação (11) para determinar a porosidade de um material de formato esférico. Martynenko 

(2008) calculou a porosidade de um material de formato cilíndrico com a correlação (12). Para 

esses cálculos, foram necessárias as Equações (13), (14) e (15) que correlacionam massas 

específicas inicial (ρ0), do sólido seco (ρs) e da água (ρL). 

𝜀 (𝑡) = 1 −  𝛼 
1 +  𝛽 𝑋0

1 +  𝑋0
 

1

𝜉𝑣(𝑡)
                                                                                                        (11) 

𝜀 (𝑡) = 1 −  𝛼 
1 + 𝛾 𝑋𝑏𝑠(𝑡)

1 +  𝑋𝑏𝑠(𝑡)
                                                                                                             (12) 

𝛼 =  
𝜌0

𝜌𝑠
                                                                                                                                                   (13) 

𝛽 =  
𝜌𝑠

𝜌𝐿
                                                                                                                                                   (14) 
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𝛾 =  
𝜌𝐿

𝜌𝑠
                                                                                                                                                    (15) 

 Os materiais utilizados nos estudos de Martynenko e Chen (2013) e Martynenko (2008) 

foram alimentos (ginseng e blueberries), assim como nesta pesquisa.  

 

3.2.3 Modelo de FICK  

 De maneira semelhante a transferência de calor e de momento, a transferência de massa 

é um fenômeno que ocorre em misturas onde há diferença de concentração entre dois pontos 

distintos. Essa diferença atua como uma força motriz para o transporte de massa (INCROPERA, 

2008). 

  O transporte de massa tem por objetivo minimizar a diferença de concentração no 

sistema, e acontece do ponto de maior para o de menor concentração. É possível observar esse 

fenômeno em diversos processos químicos e biológicos, como no transporte de oxigênio na 

corrente sanguínea e na aeração de águas residuais (WELTY, 2007). 

 Assim como nos fenômenos de transporte de calor, é importante observar a dinâmica do 

sistema no qual ocorre a transferência de massa. Ela pode acontecer por meio de um movimento 

aleatório molecular em um fluido em repouso, ou pode ser transferida de uma superfície para 

um fluido em movimento, com auxílio das características dinâmicas do fluxo. O primeiro caso 

é chamado de transporte de massa molecular e é análogo ao processo de condução de calor, e o 

segundo é conhecido como transferência de massa convectiva e é análogo a convecção 

(WELTY, 2007). 

 Na Engenharia Química, o fenômeno de transporte de massa se faz presente no estudo 

de processos como a destilação, absorção, extração líquido-líquido, adsorção e a secagem, tema 

desta pesquisa. A secagem envolve o processo de transporte molecular de água por meio do 

mecanismo de difusão mássica. O estudo desse fenômeno se baseia nas Leis de Fick, uma 

relação empírica que relaciona o fluxo mássico (JA) e a concentração (CA) de um componente 

(WELTY, 2007). 

 A primeira lei de Fick, representada na Equação (16), defini uma importante 

propriedade de transporte, o coeficiente de difusão ou difusividade binária (DAB), que 

representa a difusividade do componente A difundindo no componente B (INCROPERA, 

2008). 
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𝐽𝐴= − 𝐷𝐴𝐵∆𝐶𝐴                                                                                                                                       (16) 

 Essa equação é válida para sistemas isobáricos e isotérmicos. Considerando que a 

difusão ocorre apenas na direção z, obtém-se a Equação (17), na qual o termo JA,z representa o 

fluxo molar do componente A na direção z e dcA/dz é o gradiente de concentração de A em z 

(WELTY, 2007). 

𝐽𝐴,𝑧 =  − 𝐷𝐴𝐵

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑧
                                                                                                                                 (17) 

 Como este trabalho tem por objetivo o estudo da secagem da semente de jaca, a partir 

deste ponto será considerada a hipótese da transferência de massa em um sólido esférico de raio 

R. Desta forma, admite-se que o transporte de massa ocorre apenas na direção radial r. 

A primeira Lei de Fick aplica-se apenas para problemas em estado estacionário, por 

isso, existem limitações a seu uso. Para o caso transiente, a segunda Lei de Fick considera a 

variação na concentração em relação ao tempo e a posição (WELTY, 2007). Por isso, aplica-se 

a Equação (18), avaliada na direção radial e assumindo um sólido de forma esférica (CRANK, 

1975). 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴𝐵 (

𝜕²𝐶𝐴

𝜕𝑟²
+  

2

𝑟

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑟
)                                                                                                             (18) 

 A partir deste ponto, a difusão do vapor será tratada como difusividade efetiva (Deff), 

pois conforme Perazzini (2014) explica, o coeficiente efetivo considera variáveis que 

influenciam na difusão, como pressão e temperatura, além de levar em conta a estrutura do 

sólido e outros mecanismos de transporte difusivo, como a difusão superficial e a difusão de 

Knudsen. Além disso, na secagem a concentração é convertida no conteúdo de umidade do 

meio poroso, obtendo-se o modelo difusivo que descreve matematicamente o processo.  

𝜕𝑋(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷𝑒𝑓𝑓 (

𝜕²𝑋(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟²
+  

2

𝑟

𝜕𝑋(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟
)                                                                                    (19) 

Para obter a solução analítica do modelo proposto na Equação (19), aplicam-se as 

seguintes condições inicial e de contorno: 

𝐶𝐼: 𝑋(𝑟, 𝑡)|𝑡=0 =  𝑋0, 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅0                                                                                                     (20) 

𝐶𝐶1: [
𝜕𝑋(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟
] |𝑟=0 = 0, 𝑡 > 0                                                                                                        (21) 
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𝐶𝐶2: 𝑋(𝑟, 𝑡)|𝑟=𝑅 =  𝑋𝑒𝑞, 𝑡 > 0                                                                                                          (22) 

 A condição inicial apresentada na Equação (20) garante que a umidade no instante 

inicial de secagem é uniforme em todo volume do sólido. A primeira condição de contorno 

(CC1), representada na Equação (21), é conhecida como condição de simetria, e diz que o fluxo 

de água é nulo, justamente pela simetria. Dessa forma, garante-se que a secagem ocorre de 

maneira simétrica em todo volume do sólido (IRIGOYEN e GINER, 2013). 

 Já a segunda condição de contorno (CC2), apresentada na Equação (22), explica que o 

fluxo de água difundindo em direção a superfície do sólido é igual a um conteúdo de equilíbrio, 

isto é, a umidade na superfície do sólido é igual à umidade de equilíbrio dinâmico. Essa 

condição é aplicada apenas em casos em que o número de Biot tende a infinito, pois assim a 

resistência pode ser considerada nula, se considerada a resistência interna (IRIGOYEN e 

GINER, 2013). Este fato será mais discutido no tópico resultados e discussões. 

Finalmente, por meio da aplicação das condições inicial e de contorno (20), (21) e (22), 

obtém-se a solução analítica resolvida por CRANK (1975): 

𝑋 =  
𝑋𝑏𝑠(𝑡) − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑠𝑜 − 𝑋𝑒𝑞
 =  

6

𝜋²
 ∑

1

𝑛²
 𝑒𝑥𝑝 [−𝑛²𝜋² (

𝐷𝑒𝑓𝑓𝑡

𝑅0²
)] 

𝑛= ∞

𝑛=1

                                                         (23) 

 Por meio do cálculo da difusividade efetiva, pode-se estimar o fator de Arrhenius pré-

exponencial (D0) e a energia de ativação (Ea), numa equação que relaciona também a 

temperatura, dada em °C (DOYMAZ e ISMAIL, 2011). 

𝐷𝑒𝑓𝑓 =  𝐷0 exp (− 
𝐸𝑎

𝑅(𝑇 + 273,15) 
)                                                                                             (24) 

 

3.2.4 Escolha do secador e custos 

 Os produtos industrializados de hoje, em sua maioria, requerem pelo menos uma etapa 

de secagem, para se adequarem a algum outro processo ou para serem direcionados a venda já 

secos. Para atingir as propriedades desejadas, é preciso fazer a escolha do secador mais 

apropriada (MUJUMDAR, 2006). Desta forma, para atender os mais diferentes processos e 

suas peculiaridades, existem diversos tipos de secadores (PARK et al., 2007). 
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É possível encontrar diversas maneiras de classificar os secadores, em relação ao modo 

de operação, a temperatura de secagem, a pressão, o tempo de residência, o mecanismo de 

transferência de calor, dentre outras (PARIKH, 2014). 

Uma importante classificação dos secadores é em relação a troca térmica. Secadores 

adiabáticos são aqueles nos quais o sólido é seco por meio de contato direto com gases, 

geralmente em circulação forçada. Já os não adiabáticos são aqueles que não usam ar aquecido 

para fornecer energia ao processo (PARIKH, 2014). 

 Outra classificação frequentemente usada é em relação ao mecanismo de transferência 

de calor, podendo ser transferência direta (convecção), indireta ou por contato (condução), 

radiação, dielétrica (micro-ondas) (PARIKH, 2014). 

 Na etapa de seleção do equipamento ideal ao processo, deve-se considerar diversos 

fatores, como o custo, as vantagens e desvantagens técnicas, além da integração com o restante 

da planta. Para essa análise, é possível realizar a simulação do comportamento do secador nas 

condições operacionais do processo (ALONSO, 2001). Essas informações também podem ser 

obtidas a partir de estudos na literatura ou em catálogos já prontos. No entanto, uma forma 

muito utilizada para determinar esses dados é o teste de bancada, em escala laboratorial, que 

pode apresentar os resultados quantitativos e qualitativos para um processo (PARK et al., 2007). 

 Os métodos de secagem, e por consequência os secadores evoluíram conforme a 

necessidade da indústria em atingir determinada especificação em um produto. Na indústria 

alimentícia não foi diferente, e os secadores mais usados na secagem dos alimentos são o de 

esteira, o tambor rotativo, o de bandeja, o tipo túnel, o de leito fluidizado e o por atomização 

(MUJUMDAR, 2006). 

 Diversos autores propuseram metodologias para a seleção de secadores, considerando 

fatores como a capacidade de produção, o modo de operação, limites de pressão e temperatura, 

tipo de material a ser processado, dentre muitos outros.  

A escolha do secador, baseada no tipo de material a ser seco, é proposta por Mujumdar 

(2006) conforme a Tabela 3. Van’t Land (2012) recomenda a operação em batelada para 

processos de produção de até 100 kg/h, dentre eles, os secadores mais usados são o á vácuo, o 

leito fluidizado e o de bandeja. Para a seleção do equipamento mais adequado, uma 

possibilidade é o uso do fluxograma representado na Figura 5, baseado nas características do 

processo.  
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Tabela 3 – Seleção de secadores com base no tipo de material a ser seco 

 

Fonte: Adaptado de MUJUMDAR (2006) 

 

 Figura 5 – Fluxograma para seleção de secadores batelada 

 

Fonte: VAN’T LAND (2012) 

 

 Uma vez que o secador para um determinado processo for escolhido, é 

importante a realização de um estudo capaz de prever seus custos. Os custos fixos geralmente 

não estão relacionados diretamente a produção, e sim ao equipamento, por isso envolvem o 

custo de produção do secador, sua depreciação, impostos e a manutenção. Já os custos variáveis 

envolvem basicamente os custos operacionais, como aquisição da matéria prima, consumo de 

energia, transporte do material, testes laboratoriais e perdas devido a degradação do produto 

(MUJUMDAR, 2006). 

Sólido 

formado

Solução 
Semi-

líquido
Pasta Centrífuga Filtro Pó Grão

Cristal 

frágil
Pastilha Fibra

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

Secador de bandeja (batelada)

Secador de bandeja (contínuo)

Secador de esteira

Secador flash

Secador leito fluidizado

Secador rotativo

Secador de spray (atomização)

Natureza do material Líquidos Tortas Sólido de fluxo livre

Secador de Convecção
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 É importante ressaltar que os custos de equipamento para o processo de secagem não se 

referem apenas ao secador, mas sim a todos aparatos necessários para atender a demanda do 

material, o que pode envolver misturadores, extrusores, ciclones, trocadores de calor, dentre 

muitas outras possibilidades (MUJUMDAR, 2006). 

 É possível calcular o custo de fabricação de um secador qualquer usando a Equação 

(25), que depende da capacidade da produção (Q), do valor de Marshall and Swift Index e das 

constantes que variam de acordo com o secador (A e C) (MUJUMDAR, 2006). 

𝑃 = (𝑀&𝑆 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) × 𝐴 × 𝑄𝑐                                                                                                            (25) 

 O valor de Marshall and Swift Index é dado em dólares e é atualizado anualmente de 

acordo com a inflação norte americana. Por meio dele é possível estimar custos de diversos 

equipamentos da indústria química e das demais. O M&S Index é publicado no renomado 

periódico Chemical Engineering, publicado pela editora McGraw-Hill. Com esse index 

também é possível calcular o custo atualizado de qualquer tipo de equipamento (MUJUMDAR, 

2006). 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ×  (
𝑀&𝑆 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑀&𝑆 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
)                                  (26) 

 Os parâmetros A e C utilizados no cálculo do preço de fabricação de um secador são 

apresentados por Mujumdar (2006), na Tabela 4. Também se recomenda o tipo de material que 

deve ser utilizado na fabricação do secador, devido a sua forte influência no preço do 

equipamento. Um dos materiais mais recomendados é o aço, devido a seu baixo custo e boa 

resistência. 
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Tabela 4 – Sugestão de capacidade, material de construção e parâmetros A e C 

Tipo de Secador Faixa de 

capacidade 

 
Parâmetro 

 
Construção 

   
A c 

  

Gabinete (atmosférico) 16 < V < 160 
 

7 0.50 
 

Alumínio 

Gabinete (vácuo fraco) 5 < V < 30 
 

18 0.62 
 

Alumínio 

Vácuo com agitador não aquecido 0.02 < V < 9 
 

66 0.30 
 

Aço-carbono 

Vácuo com agitador não aquecido 0.02 < V < 9 
 

103 0.42 
 

Aço inoxidável 304 

Vácuo com recipiente de duplo 

cone 

0.1 < V < 14 
 

80 0.70 
 

Aço inoxidável 304 

Rotativo indireto (tubo de vapor) 3 < V < 300 
 

55 0.58 
 

Aço-carbono 

Tambor (simples ou duplo) 1 < S < 40 
 

21 0.50 
 

Ferro fundido 

Cinto de convecção (corta-fluxo) 18 < S < 50 
 

21 0.59 
 

Aço inoxidável 304 

Rotativo direto, aquecedor a gás 20 < S < 300 
 

17 0.68 
 

Aço-carbono 

Rotativo direto, aquecedor de ar 

quente 

20 < S < 300 
 

14 0.66 
 

Aço-carbono 

Leito fluidizado (lotes) 0.003 < V < 

0.66 

 
141 0.47 

 
Aço inoxidável 304 

Spray 1 < V < 300 
 

47 0.52 
 

Aço inoxidável 304 

Leito vibratório 1 < S < 12 
 

9 0.70 
 

Aço-carbono 

Fonte: MUJUMDAR (2006) 

   

3.2.5 Eficiência energética 

 A perda energética está presente em todas indústrias, assim como nos processos de 

secagem, o que justifica a necessidade do estudo da eficiência energética (OGURA et al., 2004). 

 A performance energética de um secador durante um processo pode ser caracterizada 

por meio da eficiência energética, do consumo de vapor aquecido, da taxa de evaporação, dentre 

outras análises (MENSHUTINA et al., 2004). 

 Nessa análise, é importante observar o comportamento dinâmico da eficiência 

energética durante a secagem, o que pode ser mais claro em pequenas amostras e em 

experimentos realizados em laboratório, usando, por exemplo, secadores tipo túnel (KUDRA e 

RATTI, 2006). 

 De acordo com Kudra e Martynenko (2015), a eficiência energética é um dos parâmetros 

mais usados na literatura para avaliação do desempenho na secagem.  
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 Menshutina et al. (2004) definiu a eficiência energética instantânea como:  

Ee(t) =
∆Hv (

∆m
∆t )

ṁgcpg,in
H (Tg,in − Ta)

                                                                                                             (27) 

Onde ∆m/∆t é a taxa de secagem e os termos cH
pg,in e Tg,in se referem às condições de 

entrada do ar de secagem.  

 E o calor latente de vaporização foi definido por Maroulis e Saravacos (2003):  

∆Hv = 2500 [
(374.14 − (Ts + 273.15))

374.14
]

1
3

                                                                                  (28) 

Como o ar de secagem é uma mistura de ar seco e vapor de água, estima-se o calor 

específico do vapor de entrada como (BORGNAKKE e SONNTAG, 2013):  

cpg,in
H = cpg,in + cpv,inYg,in                                                                                                                  (29) 

 Sendo o calor específico do ar seco e o calor específico do vapor, ambos na temperatura 

de entrada (BORGNAKKE e SONNTAG, 2013): 

cpg,in = 1.05 − 0.365 (
Tg,in + 273.15

1000
) + 0.85 (

Tg,in + 273.15

1000
)

2

− 0.39 (
Tg,in + 273.15

1000
)

3

                                                                                       (30) 

cpv,in = 1.79 − 0.107 (
Tg,in + 273.15

1000
) + 0.586 (

Tg,in + 273.15

1000
)

2

− 0.2 (
Tg,in + 273.15

1000
)

3

                                                                                         (31) 

 A umidade absoluta do ar na entrada é estimada segundo Keey (1992): 

Yg,in =
Mv

Mg
[

Pv,∞

P − Pv,∞
]                                                                                                                          (32) 

 A Equação (32) pode ser reescrita, considerando que a pressão de vapor do vapor é igual 

ao produto da umidade relativa pela pressão de vapor saturado, o que resulta em 

(BORGNAKKE e SONNTAG, 2013): 
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Yg,in = 0.622 [
RH ∙ Pv,sat

P − RH ∙ Pv,sat
]                                                                                                          (33) 

 A pressão de vapor saturado pode ser estimada segundo a equação de Antoine, descrita 

por Van’t Land (2012) 

log10 Pv,sat = 5.11564 −
1687.537

Tg,in + 230.17
                                                                                       (34) 

E a vazão mássica de ar dentro no túnel é calculada por meio de: 

ṁg = ρgvAc                                                                                                                                           (35) 

 Para estimar a massa específica do ar de secagem, utiliza-se a Equação polinomial 

determinada por Keey (1992), de acordo com dados experimentais, para uma ampla faixa de 

temperatura. 

ρg = 4.15 − 0.01878(Tg,in + 273.15) + 4.1 × 10−5(Tg,in + 273.15)
2

 

− 4.3 × 10−8(Tg,in + 273.15)
3

+ 1.75 × 10−11(Tg,in + 273.15)
4

              (36) 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PREPARO DAS AMOSTRAS  

Para as análises neste trabalho utilizou-se a jaca dura apresentada na Figura 6 

(Artocarpus heterophyllus Lam), colhida na cidade de Itajubá (MG), em abril de 2019, em 

estado de maturação intermediária.  

Figura 6 – Jaqueira da qual as jacas foram colhidas 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Logo após ser colhida, a jaca foi cortada e as sementes foram separadas, lavadas em 

água corrente, à temperatura ambiente, para remoção da seiva, resultando na semente 

apresentada na Figura 7. Como as sementes de jaca possuem uma espécie de casca ou película 

exterior, foi necessário removê-las manualmente, chegando na semente apresenta na Figura 8. 

Feito isso, as sementes foram congeladas, inteiras, em freezer a -6ºC para conservação. 

Figura 7 – Semente de jaca com a película exterior  

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 8 – Semente de jaca sem película exterior 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL  

 Para a caracterização das sementes de jaca, foram aplicadas metodologias científicas. 

As caracterizações de altura, comprimento, largura e massa específica foram realizadas na 

Universidade Federal de Itajubá, no Laboratório de Sistemas Particulados. Já a Microscopia 

Eletrônica de Varredura, a Termogravimetria e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

foram realizados por um técnico especialista, no Laboratório de Análise Térmica, na mesma 

universidade.  

 

4.2.1 Diâmetro 

 As sementes da jaca possuem formatos e tamanhos variados. Então, para fins de 

caracterização do material em estudo, foram medidas 3 dimensões em cada semente, antes do 

início dos experimentos. Essas medidas foram feitas em paquímetro digital com precisão de 

0,01 mm. As dimensões medidas estão representadas na Figura 9.  

Figura 9 – Representação esquemáticas das dimensões medidas na semente de jaca  

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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 Os valores médios medidos para a altura (H), largura (L) e comprimento (C) das 

sementes de jaca foram respetivamente, 28,80±1,30 mm, 20,26±0,94 mm e 17,05±0,82 mm, 

considerando um intervalo de confiança de 95% (p < 0,05). Devido a considerável variação no 

formato das sementes de jaca, as medidas realizadas nem sempre eram feitas precisamente nas 

linhas demonstradas na Figura 9.  

 

4.2.2 Massa específica 

 A determinação experimental da massa específica da semente de jaca foi feita com base 

na técnica de volume de líquido deslocado. A picnometria não foi possível de ser realizada 

devido ao tamanho das sementes de jaca, que não cabiam dentro de um picnômetro. Desta 

forma, usou-se um béquer de 100 ml. Primeiramente realizou-se a calibração do volume do 

béquer, medindo sua massa vazio e sua massa com álcool etílico a 99,8% de pureza e 

temperatura ambiente (20 ºC).  Após secar a vidraria, as sementes de jaca foram colocadas no 

béquer até preencher totalmente seu fundo, e essa massa foi medida. Por fim, completou-se o 

béquer com álcool, com cuidado para não ultrapassar o menisco. Esse procedimento foi 

realizado em triplicata, e entre cada repetição, o béquer foi lavado com álcool, seco em estufa 

a 105±3°C por 15 min e levado ao dessecador por 5 min.  

 

4.2.3 Termogravimentria (TGA) 

 A análise termogravimétrica (TGA) é definida como a técnica analítica que registra a 

variação da massa de uma amostra, em função do aumento de sua temperatura (DENARI e 

CAVALHEIRO, 2012). A termogravimetria foi realizada com a semente seca em estufa a 105 

±3 °C por 24 horas e no equipamento da marca Metler. Os testes foram realizados tanto em 

atmosfera de nitrogênio quanto de oxigênio, na taxa de aquecimento de 10 °C por minuto. A 

temperatura inicial foi a ambiente (25 °C) e a final é de 1000 °C na atmosfera de nitrogênio e 

de 800 °C na atmosfera de oxigênio.  
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4.2.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é definida como a técnica termoanalítica 

que mede variações de entalpia de uma amostra e a compara com um material de referência, 

que deve ser inerte (DENARI e CAVALHEIRO, 2012). Na DSC, utilizando-se um calorímetro 

exploratório diferencial (marca Meltler DSC-60) a amostra utilizada foi seca em estufa a 105 

±3 °C e em seguida foi triturada, até adquirir aparência de pó. Aplicou-se uma taxa de 

aquecimento de 10 °C por minuto, e a temperatura variou de 23 °C a 600 °C.  

 

4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada para duas amostras 

diferentes: a primeira seca com temperatura do ar a 40 °C e a segunda seca com temperatura do 

ar a 70 °C, a fim de investigar a influência das condições operacionais na morfologia da 

partícula. Em ambas se utilizou a velocidade de ar de secagem de 2 m/s. O microscópio de alta 

definição registrou a imagem da semente de jaca em diferentes projeções para posterior análise.  

 

4.3 UNIDADE EXPERIMENTAL DE SECAGEM 

 A unidade experimental de secagem consiste num secador de leito fixo, em escala piloto, 

cujo esquema está representado na Figura 10. O ar foi fornecido pelo compressor, cuja 

velocidade de rotação foi controlada por um inversor de frequência, seguindo posteriormente 

para o aquecedor, onde o ar atinge a temperatura de set point determinada no painel de controle. 

Em seguida, o escoamento de ar aquecido foi forçado ao longo de um túnel com distribuidores 

internos de ar para a homogeneização do escoamento. A amostra a ser seca foi colocada ao final 

da câmara de secagem. O escoamento do ar foi perpendicular a amostra no interior da câmara. 

No painel de controle, é possível monitorar a umidade e a temperatura do ar ambiente.  
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 Figura 10– Unidade experimental de secagem  

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

O sistema de secagem consistiu em uma haste metálica, fixada em uma base de madeira. 

A semente de jaca foi colocada na extremidade superior da haste, como mostra o esquema da 

Figura 11. 

Figura 11 – Aparato para secagem da semente de jaca  

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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4.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL   

A secagem foi realizada no Laboratório de Sistemas Particulados, da Universidade 

Federal de Itajubá, entre os meses de abril e maio de 2019. As sementes permaneceram em 

geladeira por 24 horas, para descongelarem totalmente antes de dar início ao procedimento 

experimental de secagem. Para fins de comparação dos resultados e pelo grande tempo de 

secagem necessário para atingir a umidade de equilíbrio, definiu-se a duração de experimento 

de secagem de 12 horas.  

Em relação as condições operacionais, escolheu-se testar as velocidades de 2 m/s, nas 

temperaturas de 40, 50, 60 e 70 °C, e 4 m/s, nas temperaturas de 50 e 60 °C, condições similares 

àquelas utilizadas em sistemas de secagem industriais. Além disso, uma ampla faixa de 

temperatura e a variação da velocidade de escoamento de ar permitem uma discussão a respeito 

da relação entre as resistências ao transporte de umidade por difusão e convecção. Todos os 

testes de secagem foram realizados em duplicata.  

 Para determinação dos dados necessários no estudo da cinética de secagem, utilizou-se 

uma balança semi-analítica, de 10-4g de precisão. A semente de jaca foi pesada e as três 

dimensões pré-determinadas na seção 4.2.1 foram medidas antes de iniciar o experimento, 

assim, registrou-se a massa (mso) e as dimensões do sólido úmido.  

 O secador descrito anteriormente foi devidamente ligado, a temperatura e a velocidade 

de operação foram ajustadas no painel de controle e aguardou-se até que o equilíbrio térmico 

fosse atingido. Feito isso, o sistema com 1 semente de jaca foi inserido na câmara de secagem. 

A massa úmida (msu), altura, largura e comprimento da semente de jaca foram medidas a cada 

20 minutos, ao longo das 12 horas de experimento de secagem. Ao final deste tempo, colocou-

se a semente em uma placa de petri, para que ela ficasse na estufa a 105±3 °C por 24 horas, 

com o objetivo que toda umidade restante fosse removida. No fim deste período, a amostra foi 

pesada para determinação da massa de sólido seco (mss). Esse procedimento experimental foi 

realizado para todas as condições operacionais estudadas neste trabalho. 

 

4.5 ANÁLISE DE IMAGENS  

 Simultaneamente ao registro dos dados para a cinética de secagem, no mesmo intervalo 

de tempo, também foram capturadas imagens frontais e laterais da semente de jaca, com o 

objetivo de estudar o fenômeno de encolhimento da amostra ao longo do tempo. 
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 Com a finalidade de tirar fotos uniformes, na mesma posição e ângulo, montou-se um 

aparato experimental composto por uma haste de suporte e uma garra, para suportar um celular, 

numa distância entre 15 e 20 centímetros da semente de jaca, como mostra a Figura 12. Além 

disso, usou-se uma régua graduada, posicionada ao lado da semente, para realizar a calibração 

da imagem com base na conversão de nº de pixels para uma unidade de medida de comprimento, 

largura e altura. Com isso, foram registradas fotos da semente de jaca, com visão frontal e 

lateral, a cada 20 minutos. Para garantir a qualidade das imagens, usou-se um celular com 

câmera de resolução de 12 Megapixels e o local foi mantido com iluminação adequada.  

 O processamento das imagens foi realizado no software Image J, com base no esquema 

representado na Figura 13. Primeiramente realizou-se um tratamento da imagem original 

(Figura 14 – a), onde ela foi transformada para binário, 8 bits, RGB (Figura 14 – b) e, em 

seguida, ajustou-se a escala da imagem, fazendo uma relação de pixels e milímetros. Então a 

imagem foi cortada, próxima a semente de jaca, e separada a região de interesse do plano de 

fundo por meio da decomposição e transformação da imagem para imagem monocromática 

(Figura 14 – c) em escalas de azul, vermelho e verde (segmentação). Feito isso, foram 

determinadas as medidas de área, circunferência, perímetro, esfericidade e diâmetros de Feret 

(análise da imagem).  

Figura 12 – Aparato experimental para tirar fotos uniformes 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 13 – Esquema de processamento de imagem 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 14 – a) Foto original cortada na região da semente b) Imagem RGB c) Imagem 

segmentada 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

4.6 AJUSTE DOS DADOS COM BASE EM MODELOS FENOMENOLÓGICOS E 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS  

 Para o ajuste dos dados experimentais a partir dos modelos sugeridos pela literatura e 

apresentados na Revisão Bibliográfica deste trabalho, usou-se o software Matlab (R2019b, trial 

version), fazendo uso de rotinas computacionais adequadas. A análise estatística para validação 

dos dados experimentais foi realizada conforme a metodologia de análise de variâncias 

(ANOVA), no software Excel. Por meio dessa análise, é possível comparar os experimentos e 

verificar se os mesmos são estatisticamente significativos (HIMMELBLAU, 1970)  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico serão apresentados os resultados experimentais mencionados 

anteriormente, bem como as discussões pertinentes. Serão discutidos a caracterização do 

material, os resultados obtidos na secagem em diferentes condições operacionais, a modelagem 

matemática, o comportamento e os efeitos causados pelo encolhimento e um estudo de 

eficiência energética com base nos dados experimentais.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA SEMENTE DE JACA  

5.1.1 Massa específica 

 Para a determinação da massa específica da semente de jaca in natura, escolheu-se 

utilizar álcool etílico, pois devido as relações de densidade, não seria possível realizar o 

experimento com água. Foram feitas três repetições do experimento e os resultados estão 

apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5 – Dados de massa e temperatura para determinação da massa específica da 

semente de jaca  

 Mpic [g] Msólido [g] Málcool [g] Temperatura [°C]  ρálcool [g/mL) 

1ª repetição 47,3772 10,3418 41,6189 20 0,788 

2ª repetição 47,3778 10,2886 41,3155 20 0,788 

3ª repetição 47,3735 10,2674 41,5677 20 0,788 

Fonte: Pessoal (2019) 

  

Com os dados da Tabela 5 e as Equações (37) a (40) calculou-se a o volume real do 

béquer (Vtotal), o volume de álcool deslocado pelo sólido (Vdesloc) e o volume do sólido (Vsólido), 

apresentados na Tabela 6. Desta forma, foi possível chegar a um valor médio para a massa 

específica da semente de jaca in natura. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(𝑀𝑝𝑖𝑐 + 𝑀á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙) − 𝑀𝑝𝑖𝑐

𝜌á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙
                                                                                                  (37) 

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐 =  
𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑀𝑝𝑖𝑐 − 𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝜌á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙
                                                                                                 (38) 
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𝑉𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =  𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐                                                                                                                  (39) 

𝜌 =  
𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
                                                                                                                                           (40) 

Tabela 6 – Cálculos da massa específica da semente de jaca in natura 

Vtotal 

[mL] 

Vdesloc 

[mL] 

Vsólido 

[mL] 

ρjaca 

[g/mL] 

65,59823 52,68215 12,91608 0,800692 

65,59747 52,2981 13,29937 0,773616 

65,60291 52,61734 12,98557 0,790678 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 O valor médio para o volume real do béquer foi de 65,59785 ± 0,00334 mL, com desvio 

padrão de 0,002948. Considerando o volume nominal de 60 mL, o valor encontrado está dentro 

do esperado, já que o menisco de um béquer pode gerar certa imprecisão, além de ter um erro 

relativamente pequeno e um desvio padrão também.  

 Para a massa específica da semente de jaca in natura, o valor médio encontrado foi de 

0,788329±0,01551 g/mL (788,329±15,51 kg/m³), com desvio padrão de 0,01369 e variância de 

0,000187. Tendo em vista que a semente flutua em água e os valores de desvio padrão e 

variância são pequenos, pode-se dizer que o valor encontrado é pertinente. É válido ressaltar 

que as sementes de jaca estudadas não são uniformes, mesmo pertencentes a uma mesma fruta, 

podendo diferir em forma, massa e volume, o que pode contribuir com os desvios apresentados. 

 Não foram encontrados estudos na literatura que abordavam a massa específica da 

semente de jaca in natura. No entanto, é possível fazer comparações com sólidos semelhantes, 

também em testes realizados com o material in natura, como a semente de feijão, que apresenta 

massa específica de 748,16 kg/m³ (JESUS et al., 2013), a semente de trigo, com 873 kg/m³ 

(BERBERT e STENNING, 1999), a semente de jatobá, de 1332,8 kg/m³ (FARIAS et al., 2006) 

e a semente de fedegoso, de 884,4 kg/m³ (POZITANO e ROCHA, 2011). Com esses resultados 

é possível observar que não há uma tendência para a massa específica de sementes, além de 

estar explícito na literatura que a massa específica é uma propriedade física fortemente 

dependente da umidade, o que será posteriormente discutido neste trabalho.   
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5.1.2 Diâmetro equivalente  

 O diâmetro equivalente dado por Mohseinin (1978) relaciona as três medidas realizadas 

com as sementes de jaca. Ele é necessário para a modelagem matemática e para o estudo do 

encolhimento, e foi calculado segundo a Equação (41): 

𝐷𝑒𝑞 = (𝐻 × 𝐶 × 𝐿)1/3                                                                                                                         (41) 

 Para a semente de jaca in natura, o diâmetro equivalente médio de um total de 9 

sementes foi de 21,59±0,73 mm, com desvio padrão de 0,9177. Com esses resultados, nota-se 

uma dispersão considerável nas dimensões da semente.  

 

5.1.3 Volume  

O volume das sementes de jaca foi calculado segundo a Equação (42), usada por Goneli 

et al. (2007) para grãos de trigo, que possuem formado elipsoidal, assim como o material usado 

neste estudo.  

 𝑉 =  
𝜋 × 𝐻 × 𝐶 × 𝐿

6
                                                                                                                           (42) 

 Para a semente de jaca in natura, o volume médio de um total de 9 sementes foi de 

5214,43±589,65 mm³, com desvio padrão de 902,53, evidenciando mais uma vez a variação em 

suas dimensões devido à não-uniformidade das sementes, sendo perceptível, inclusive a olho 

nu, a diferença entre os volumes da semente.  

 

5.1.4 Análise térmica 

 Para a análise termogravimétrica da semente de jaca utilizou-se as atmosferas inertes de 

nitrogênio e oxigênio, e as curvas obtidas estão representadas nas Figuras 15 e 16 a seguir.  

 Dentre os fatores que podem afetar a análise termogravimétrica estão os fatores 

instrumentais, como a razão de aquecimento e a atmosfera do forno, e os fatores relacionados 

as características da amostra, como o tamanho da partícula, a condutividade e a natureza do 

material (IONASHIRO, 2004). Como as amostras utilizadas nas análises vieram da mesma 

semente de jaca, pode-se desconsiderar a influência relacionada a característica da amostra. No 
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entanto, em relação aos fatores instrumentais, é possível notar que a atmosfera do forno teve 

influência na segunda curva de degradação, visto que para o nitrogênio ela é acontece na 

temperatura de 400°C e para o oxigênio em 450°C. 

 No geral, o perfil das curvas segue a mesma tendência, apresentando duas quedas 

bruscas na massa da amostra. Nota-se que não há resíduo algum em temperaturas superiores a 

500°C, o que indica que a semente de jaca apresenta potencial de queima para geração de 

energia renovável, da mesma forma que outros resíduos alimentares como o bagaço de cana e 

outras fontes de biomassa (SANTOS, 2017). Logo no início da análise, em temperaturas até 

200°C, é possível observar uma pequena perda de massa, entre 5 e 10%, referente ao restante 

da água presente na amostra. Em seguida, a degradação térmica da semente acontece 

rapidamente, e perde-se aproximadamente 60% da massa de sólido. Então, uma etapa de 

transição, mais lenta e suave ocorre, com a degradação de 10% de massa. E por fim, entre 400 

e 500°C, a semente é rapidamente levada a sua degradação completa. Esse perfil mostra que a 

semente de jaca apresenta pouca resistência a degradação térmica, conforme esperado, já que 

seu teor de fibras é baixo.  

 Não foram encontrados estudos na literatura envolvendo a análise térmica de sementes 

de jaca, entretanto, é possível fazer um paralelo com materiais orgânicos alimentares. Por 

exemplo, a casca de mamona, utilizada para processamento de biodiesel, no estudo realizado 

por Peres et al. (2006.), apresenta perfil semelhante ao da semente de jaca, com degradação 

total do material, favorecendo seu uso na geração de energia.  

Figura 15 – Análise de TGA em atmosfera de nitrogênio 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 16 – Análise de TGA em atmosfera de oxigênio  

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Para a calorimetria exploratória diferencial, em atmosfera de nitrogênio, com aumento 

de temperatura até 600°C na taxa de aquecimento de 10°C/minuto, obteve-se o resultado 

apresentado na Figura 17. De acordo com Auroux (2013), a curva resultante da análise DSC 

mostra a temperatura inicial e final e a energia envolvida em cada transformação, podendo ser 

exotérmica ou endotérmica.   

Para a semente de jaca, no início da análise, em temperatura próxima de 100 °C nota-se 

um pequeno pico endotérmico, correspondente a liberação do restante de água da amostra. Entre 

as temperaturas de 250 a 300 °C e 400 e 500 °C observam-se dois picos exotérmicos, referentes 

a degradação térmica da semente de jaca. Entre 350 e 400 °C há um pequeno pico endotérmico, 

também relacionado a característica do material na degradação térmica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 17 – Análise de DSC 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 A microscopia eletrônica de varredura foi realizada com duas amostras diferentes, sendo 

que a primeira foi seca em temperatura de 40 °C, como é apresentado na Figura 18, e a segunda 

em 70 °C, tal como na Figura 19. Em ambos os casos foi utilizada a velocidade do ar de secagem 

de 2 m/s. Nas figuras a seguir, nota-se uma superfície rugosa e sem poros, o que caracteriza 

uma secagem lenta, uma vez que a difusão da água se torna mais difícil nessas condições. 

Também é possível observar o efeito da temperatura na secagem, visto que a semente seca em 

70°C apresenta uma superfície ainda mais rugosa.  
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Figura 18– MEV da semente de jaca seca a 40°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 19– MEV da semente de jaca seca a 70°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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5.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA SECAGEM 

5.2.1 Dados de umidade em função do tempo 

 Nas Figuras 20, 21 e 22 observam-se os dados de umidade adimensional em função do 

tempo para a secagem da semente de jaca em diferentes condições operacionais.  

 Observando as Figuras 20 e 21, nota-se que a velocidade do ar de secagem não teve 

influência significativa no processo, visto que não é possível distinguir diferenças significativas 

para a dinâmica de evaporação de água nas velocidades do ar de 2 m/s e 4 m/s. Com isso, 

percebe-se que um incremento na velocidade do ar de secagem não apresenta vantagens, 

podendo acarretar em um aumento nos custos do processo, principalmente no consumo de 

energia. Esse resultado era esperado, pois, conforme será discutido a diante, a secagem da 

semente de jaca não possui um período de taxa de secagem constante, no qual o efeito da 

velocidade é mais pronunciado. Estes resultados indicam que a resistência à convecção de 

umidade pode ser considerada desprezível e que a resistência à difusão de umidade no interior 

do sólido é aquela limitante da secagem de sementes de jaca nas condições operacionais 

estudadas. 

Figura 20 – Dados de umidade a temperatura de 50°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 21 – Dados de umidade a temperatura de 60°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Estes resultados também justificam a utilização da condição de contorno de Dirichlet 

(ou primeiro tipo, de equilíbrio), o que indica que a umidade na superfície da partícula pode ser 

considerada constante durante toda a secagem. Os resultados também sugerem que se pode 

dispensar uma condição de contorno de Robin (ou do terceiro tipo, convectiva), visto que os 

efeitos da convecção são desprezíveis. Neste caso, como a resistência à convecção é muito 

pequena em comparação a resistência da difusão, considera-se que o coeficiente de 

transferência de massa é grande o suficiente a ponto de que a convecção na superfície da 

partícula pode ser desprezada.  

Na Figura 22 é possível constatar o efeito da temperatura de entrada do ar na perda de 

umidade das sementes ao longo do tempo. Conforme o esperado para um processo de secagem, 

a umidade diminui em função do tempo, devido ao calor fornecido que faz com a água presente 

no sólido evapore. Assim como observado por Prette (2012), percebeu-se que em temperaturas 

mais elevadas, a umidade decresce mais rapidamente, o que é condizente, já que o calor 

fornecido é mais acentuado, possibilitando uma taxa de evaporação maior. Entretanto, esse 

efeito da temperatura é pouco pronunciado na cinética de secagem das sementes de jaca. 

Também é possível observar que no início da secagem há uma elevada remoção de umidade da 

semente, e a tendência é que essa remoção diminui com o passar o tempo até atingir o equilíbrio. 



55 

 

Isso acontece devido ao fenômeno de transferência de massa, regido pela diferença de 

concentração de água no material e pela diferença de concentração de água, na forma de vapor, 

na superfície do sólido e no ar de secagem.  

 De maneira geral, nota-se que a secagem da semente de jaca é um processo lento, o que 

acontece devido a elevada resistência interna do material à difusão. Isso pode ser explicado pela 

estrutura molecular do sólido, visto que materiais biológicos têm composições variáveis além 

da possibilidade de água ligada, formando uma barreira à transferência de umidade. Além disso, 

a semente de jaca é um material pouco poroso com uma superfície homogênea e uniforme, 

como é possível constatar pelos resultados do MEV, o que de fato caracteriza uma perda de 

umidade por difusão por meio de um processo de secagem lenta.  

Figura 22 – Dados de umidade com velocidade do ar de 2 m/s 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Como os experimentos de secagem foram realizados em duplicata, utilizou-se a 

metodologia ANOVA com intervalo de confiança de 95% para verificar a significância dos 

dados obtidos. Os resultados estão apresentados no APÊNDICE A, nas Tabelas 14 a 19. 

Observa-se um valor-p nulo para todas as condições operacionais, o que assegura a validade 

dos dados. Além disso, o valor de F é maior que o de F crítico, mostrando a significância 

estatística dos experimentos.  
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 Por meio das equações apresentadas na seção 3.2.3 para o Modelo de Fick, com a 

Equação (23) truncada em n=54, e desconsiderando o encolhimento da semente de jaca, foi 

possível realizar um ajuste do modelo difusivo para os dados de umidade em base seca, no 

software Matlab, e obteve-se os gráficos apresentados nas Figura 23 a 28, que evidenciam o 

ajuste dos dados experimentais com a modelagem matemática, além de mostrar os erros 

associados as medições.  

 De maneira geral, observa-se um bom ajuste do modelo difusivo, mesmo 

desconsiderando o encolhimento da semente de jaca. Em temperaturas mais elevadas, nota-se 

um melhor ajuste dos dados ao modelo difusivo, tal como apresentado por Jerônimo (2012). Os 

desvios entre os dados observados e aqueles preditos pelo modelo difusivo podem ser atribuídos 

ao fato de que não foi considerado o encolhimento das partículas durante a secagem e que a 

difusividade efetiva foi considerada como um parâmetro constantes nas simulações, 

comprometendo o ajuste global.  Já em relação aos erros dos dados experimentais, observa-se 

que de modo geral são baixos. 

Figura 23 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 40°C e 2m/s 

desconsiderando influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 24 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 50°C e 2 m/s 

desconsiderando influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 25 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 60°C e 2 m/s 

desconsiderando influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 26 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 70°C e 2 m/s 

desconsiderando influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 27 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 50°C e 4 m/s 

desconsiderando influência do encolhimento  

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 28 – Modelagem da umidade para o ar de secagem a 60°C e 4 m/s 

desconsiderando influência do encolhimento  

 

Fonte: Pessoal (2019)  

  

Os valores estimados dos parâmetros do modelo difusivo e suas respectivas inferências 

estatísticas são apresentados na Tabela 7. A Tabela 8 mostra os resultados estatísticos do ajuste 

global do modelo difusivo e a Tabela 9 apresenta os valores calculados da difusividade efetiva 

a partir da correlação de Arrhenius usando as estimativas apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Parâmetros estimados do modelo difusivo e suas inferências estatísticas. 

Var [m/s] T [°C] Parâmetro Valor Erro 

Padrão  

t-

student 

Intervalo 

de 

confiança 

(-) 

Intervalo 

de 

confiança 

(+) 

χ2 

 

 

 

 

 

2 

40 Do 

[m²/min] 

0,002 35,848 

0,000 

-7,276 7,279 0,021 

Ea 

[kJ/mol] 

28,402 6,17×106 

0,005 

-1,24×107 1,25×107 0,068 

50 Do 

[m²/min] 

0,001 2,187 
0,001 

-4,439 4,442 0,026 

Ea 

[kJ/mol] 

28,643 4,08×106 
0,007 

-8,27×106 8,32×106 0,084 

60 Do 

[m²/min] 

0,001 1,646 
0,001 

-3,341 3,343 0,027 

Ea 

[kJ/mol] 

29,131 3,66×106 
0,008 

-7,41×106 7,47×106 0,089 

70 Do 

[m²/min] 

0,001 1,458 
0,001 

-2,958 2,961 0,028 

Ea 

[kJ/mol] 

29,400 3,65×106 
0,008 

-7,38×106 7,44×106 0,090 

 

 

4 

50 Do 

[m²/min] 

0,001 2,428 
0,001 

-4,937 4,940 0,025 

Ea 

[kJ/mol] 

28,521 4,40×106 
0,006 

-8,93×106 8,99×106 0,080 

60 Do 

[m²/min] 

0,001 1,685 
0,001 

-3,420 3,422 0,027 

Ea 

[kJ/mol] 

29,054 3,66×106 
0,008 

-7,40×106 7,46×106 0,089 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 8 – Dados de ajuste do modelo desconsiderando encolhimento 

Velocidade 

do ar [m/s] 

Temperatura 

[°C] 

Coeficiente 

de 

determinação 

Coeficiente 

de variação 

[%] 

Raiz 

quadrada do 

erro médio 

Eficiência 

do modelo 

[%] 

2 40 0,966 10,717 0,087 27,654 

50 0,981 8,895 0,056 30,069 

60 0,985 9,676 0,052 43,212 

70 0,986 13,059 0,084 47,136 

4 50 0,980 9,775 0,064 29,433 

60 0,985 8,571 0,047 46,285 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Tabela 9 – Difusividade efetiva calculada desconsiderando encolhimento  

Velocidade 

do ar [m/s] 

Temperatura 

[°C] 

Deff 

[m²/min] 

2 40 2,77×10-8 

50 3,80×10-8 

60 3,36×10-8 

70 3,36×10-8 

4 50 3,63×10-8 

60 3,24×10-8 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Na Tabela 7, nota-se que a energia de ativação apresenta uma leve variação de acordo 

com a temperatura de operação, sendo que em temperaturas mais elevadas, a energia de ativação 

também é maior. No entanto, a velocidade do ar de secagem não apresenta influência 

significativa na energia de ativação. Em relação ao fator pré exponencial de Arrhenius, nota-se 

que nem a temperatura e nem a velocidade do ar de secagem têm influência significativa. Além 

dos parâmetros Ea e D0, a Tabela 7 apresenta os resultados das estatísticas de ajuste da 

modelagem matemática Apesar dos valores indicarem elevados erro padrão e intervalo de 

confiança, os baixos valores do teste-t e χ² comprovam estatisticamente que o modelo difusivo 

possui correlação entre seus parâmetros, sendo necessária uma reparametrização do modelo. 

Entretanto, estes resultados são característicos do modelo difusivo, isto é, da solução analítica 

pelo método de separação de variáveis, combinado com a resolução de séries de Fourier e 

definições de funções ortogonais. Os dados de ajuste apresentados na Tabela 8 mostra um ajuste 

satisfatório do modelo, sobretudo para as condições de alta temperatura. A difusividade efetiva 

calculada para a secagem da semente de jaca é apresentada na Tabela 9. Os valores são baixos, 

indicando a elevada resistência a difusão, justificando o processo de secagem lento. Além disso, 

nota-se que a temperatura de 50°C apresenta a maior difusividade efetiva, o que difere do 

esperado. Isso pode estar relacionado com erros numéricos relacionados com as estimativas dos 

parâmetros e com o chute inicial dos parâmetros. Como também é possível notar na Figura 23, 

não há uma influência muito significativa da temperatura do ar na secagem. Soma-se este fato 

aos erros numéricos característicos da estimação de parâmetros, o que pode contribuir com os 

resultados obtidos. 

Por meio das equações apresentadas na seção 3.2.3 para o Modelo de Fick, com a 

Equação (23) truncada em n=54, e considerando o encolhimento da semente de jaca na 
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modelagem matemática no termo R0 da Equação (23), obteve-se os gráficos apresentados nas 

Figuras 29 a 34, que evidenciam o ajuste dos dados experimentais com a modelagem, além de 

mostrar os erros associados às medições. 

De modo geral, observa-se um bom ajuste do modelo difusivo com consideração do 

encolhimento do material. Em comparação com os ajustes apresentados nas Figuras 23 a 28, 

nota-se que mesmos nos instante iniciais e finais da secagem os dados se ajustam bem ao 

Modelo de Fick, evidenciando a importância do encolhimento no processo de secagem da 

semente de jaca.  

Figura 29 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 40°C e 2 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Figura 30 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 50°C e 2 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 31 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 60°C e 2 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 32 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 70°C e 2 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 33 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 50°C e 4 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 34 - Modelagem da umidade para o ar de secagem a 60°C e 4 m/s considerando 

influência do encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Os parâmetros, dados estatísticos e difusividade efetiva calculada por meio da 

modelagem matemática desconsiderando o encolhimento da semente de jaca são apresentados 

nas Tabelas 10, 11 e 12.  

Na Tabela 10, bem como na Tabela 7, nota-se que a energia de ativação apresenta uma 

leve variação de acordo com a temperatura de operação, sendo que em temperaturas mais 

elevadas, a energia de ativação também é maior. No entanto, a velocidade do ar de secagem 

não apresenta influência significativa na energia de ativação. Em relação ao fator pré 

exponencial de Arrhenius, nota-se que nem a temperatura e nem a velocidade do ar de secagem 

têm influência significativa. Além dos parâmetros Ea e D0, a Tabela 10 apresenta os resultados 

das estatísticas de ajuste da modelagem matemática Apesar dos valores elevados de erro padrão 

e intervalo de confiança, os baixos valores do teste-t e χ² comprovam estatisticamente os 

modelos ajustados no Matlab. 
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Tabela 10 - Parâmetros e dados estatísticos para a modelagem considerando 

encolhimento 

Var 

[m/s] 

T [°C] Parâmetro Valor Erro 

Padrão  

t-student Intervalo 

de 

confiança 

(-) 

Intervalo 

de 

confiança 

(+) 

χ2 

 

 

 

 

 

2 

40 Do 

[m²/min] 
0,001 1,848 

0,000 -3,749 3,752 0,028 

Ea 

[kJ/mol] 
28,472 3,13×106 

0,009 -6,32×106 6,37×106 0,095 

50 Do 

[m²/min] 
0,001 1,080 0,001 -2,192 2,194 0,036 

Ea 

[kJ/mol] 
28,681 1,98×106 0,014 -3,99×106 4,04×106 0,120 

60 Do 

[m²/min] 
0,001 0,819 0,001 -1,663 1,665 0,039 

Ea 

[kJ/mol] 
29,168 1,78×106 0,016 -3,58×106 3,64×106 0,128 

70 Do 

[m²/min] 
0,001 0,423 0,002 -0,859 0,861 0,047 

Ea 

[kJ/mol] 
30,141 1,29×106 0,023 -2,59×106 2,65×106 0,152 

 

 

4 

50 Do 

[m²/min] 
0,001 1,603 

0,000 -3,259 3,262 0,030 

Ea 

[kJ/mol] 28,56 
2,86×106 

0,009 -5,78×106 5,84×106 0,099 

60 Do 

[m²/min] 
0,001 0,855 

0,001 
-1,735 1,737 

0,038 

Ea 

[kJ/mol] 
29,097 1,82×106 

0,015 
-3,67×106 3,73×106 

0,126 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 A Tabela 11, tal como a Tabela 9, mostra os dados de ajuste do modelo. Considerando 

o encolhimento no processo de secagem, obteve-se coeficientes de determinação ainda mais 

próximos de 1, além de uma maior eficiência do modelo e menor coeficiente de variação, 

indicando um ajuste mais adequado ao modelo matemático de Fick, em comparação com o caso 

no qual o encolhimento do sólido é desconsiderado 
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Tabela 11 - Dados de ajuste do modelo considerando encolhimento 

Velocidade 

do ar [m/s] 

Temperatura 

[°C] 

Coeficiente 

de 

determinação 

Coeficiente 

de 

variação 

[%] 

Raiz 

quadrada 

do erro 

médio 

Eficiência 

do modelo 

[%] 

2 40 0,98922 5,9921 0,0486 60,096 

50 0,99511 4,5232 0,028368 81,917 

60 0,99622 4,8035 0,025664 86,006 

70 0,99809 4,7754 0,030799 92,931 

4 50 0,99091 6,5616 0,04274 68,201 

60 0,99618 4,3935 0,024229 85,884 

Fonte: Pessoal (2019) 

  

Na Tabela 12, são apresentados os valores calculados para a difusividade efetiva na 

secagem da semente de jaca considerando o efeito do encolhimento do material. Assim como 

na Tabela 9, os valores encontrados são baixos, indicando uma elevada resistência a difusão e 

uma secagem lenta. O valor de difusividade efetiva é mais elevado na temperatura de 50°C.   

Tabela 12 - Difusividade efetiva calculada considerando encolhimento  

Velocidade 

do ar [m/s] 

Temperatura 

[°C] 

Deff 

[m²/min] 

2 40 2,74×10-8 

50 3,39×10-8 

60 3,41×10-8 

70 2,42×10-8 

4 50 3,64×10-8 

60 3,56×10-8 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Na simulação dos dados considerando o encolhimento, foi considerado o cálculo do 

diâmetro equivalente (Equação 41), sendo que foram utilizadas no cálculo do diâmetro as 

medidas experimentais das três dimensões da partícula, cujos resultados são apresentados em 

seguida. 
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5.2.3 Encolhimento  

 Para o estudo do encolhimento da semente de jaca durante a secagem, foram registradas 

fotos frontais e laterais. Nas Figuras 35 e 36 é possível constatar as evoluções do encolhimento 

tanto superficial quando volumétrico da semente de jaca durante sua secagem realizada na 

temperatura de 50°C com velocidade do ar de 2 m/s. Resultados semelhantes foram obtidos 

para as outras condições operacionais. Conforme esperado, nota-se que a superfície se torna 

mais rugosa à medida que a umidade diminui. Além disso, é possível observar um certo 

escurecimento da semente, ocasionado pela produção de pigmentos chamados de melanoidinas 

durante o aquecimento do material, conforme reportam Celestino (2010) e Oliveira et al. (2009). 

Esse tipo de escurecimento não enzimático é comumente encontrado em frutas de acordo com 

os autores citados.  

Figura 35 – Fotos frontais da semente de jaca a cada 1 hora de secagem  

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 36 – Fotos laterais da semente de jaca a cada 1 hora  

 

Fonte: Pessoal (2019) 

  

Além das fotos, também foram registradas as medidas de altura, largura e comprimento 

da semente de jaca ao longo da secagem, com o intuito de verificar o comportamento dessas 

medidas ao longo do tempo. O resultado obtido para a secagem na temperatura de 50°C e 

velocidade do ar de 2 m/s está apresentando na Figura 37. Nota-se que as três dimensões 

estudadas diminuem ao longo da secagem, caracterizando o encolhimento volumétrico e 

superficial da semente. 
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Figura 37 – Dimensões da semente de jaca ao longo da secagem na temperatura de 50°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Com a Equação (41), calculou-se o diâmetro equivalente da semente de jaca ao longo 

da secagem e os resultados obtidos possuem perfil semelhante ao de umidade adimensional ao 

longo do tempo. Na Figura 38, observa-se que na temperatura de 50°C o diâmetro equivalente 

diminui ao longo da secagem, em perfil semelhante para as velocidades de 2 e 4 m/s. Já na 

Figura 39, nota-se que na temperatura de 60°C o diâmetro equivalente diminui mais 

rapidamente na velocidade de 2 m/s do que em 4 m/s o que pode ser explicado pela maior 

diferença das dimensões iniciais na secagem de semente de jaca. 
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Figura 38 – Diâmetro equivalente na secagem em temperatura de 50°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 39 – Diâmetro equivalente na secagem em temperatura de 60°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 Na Figura 40, observa-se que para as temperaturas de 40, 50 e 70°C o diâmetro 

equivalente se comporta de maneira similar, devido as dimensões iniciais das sementes 

utilizadas para estes experimentos serem mais próximas. Para a temperatura de 60°C, a semente 

utilizada foi menor, desta forma, o diâmetro equivalente diminuiu mais rapidamente.  
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Figura 40 – Diâmetro equivalente na secagem em diferentes temperaturas com 

velocidade do ar de 2 m/s 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

De maneira geral, foi possível perceber que o fator de maior influência no diâmetro 

equivalente durante a secagem é o tamanho inicial da semente e não as condições operacionais 

utilizadas.  

Por meio das Equações (5) e (6) apresentadas na seção 3.2.2, calcularam-se os 

encolhimentos superficial e volumétrico da semente de jaca nas diferentes condições 

operacionais estudadas, e os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 41 a 46. O 

encolhimento superficial ao decorrer da secagem, apresentado nas Figuras 42, 43 e 44 mostra 

uma dispersão nos dados, o que se deve ao fato de ter sido calculado por meio das áreas 

projetadas resultadas da análise de imagens realizada no software Image J.  

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 41 – Encolhimento superficial na temperatura de 50°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 42 – Encolhimento superficial na temperatura de 60°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 43 – Encolhimento superficial com velocidade do ar de 2 m/s 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 O encolhimento volumétrico apresentado nas Figuras 44, 45 e 46 apresenta uma 

dispersão menor em comparação com o encolhimento superficial, visto que foi calculado por 

meio das medidas realizadas com um paquímetro. Nota-se que ao final da secagem da semente 

de jaca, o sólido teve um encolhimento de 40 a 60% de seu volume inicial, valor significativo, 

que impacta diretamente no fenômeno de difusão, conforme apresentado na seção 5.2.1. Para a 

temperatura de 50°C, houve um encolhimento maior na secagem com velocidade do ar de 2 

m/s, e para a temperatura de 60°C, o resultado obtido foi o contrário, indicando que o fator de 

maior influência no encolhimento volumétrico é o tamanho inicial da semente, bem como no 

encolhimento superficial.  
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Figura 44 – Encolhimento volumétrico na temperatura de 50°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 45 – Encolhimento volumétrico na temperatura de 60°C 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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 Conforme mencionado anteriormente, na Figura 46, também é possível observar que a 

temperatura de operação não tem influência significativa no encolhimento volumétrico, e sim 

a dimensão inicial da semente de jaca  

Figura 46 – Encolhimento volumétrico com velocidade do ar de 2 m/s 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 O encolhimento volumétrico foi calculado por meio da Equação (6), nas duas formas 

apresentadas, uma considerando a área e a outra o volume. Ambas as formas resultaram em 

curvas de perfil semelhante, sendo que para os cálculos de encolhimento envolvendo a área 

houve uma leve dispersão, ocasionada pela imprecisão dos valores de área obtidos pela técnica 

de análise de imagens. Para validar os cálculos de encolhimento volumétrico, aplicou-se a 

análise estatística ANOVA, apresentada nas Tabelas 20 a 25 no Apêndice B. Com intervalo de 

confiança de 95%, foi possível observar valores de p nulos, e por isso rejeita-se a hipótese nula. 

Além disso, como os valores de F são maiores que os de F crítico, percebe-se uma relação 

próxima e significativa entre os grupos do experimento, evidenciando resultados 

estatisticamente significativos.  

 Por meio das equações 7, 9, 11, 13 e 14 obteve-se os gráficos, apresentados nas Figuras 

47 a 52, que mostram o comportamento da massa específica e da porosidade ao decorrer da 

secagem, considerando o equacionamento para um sólido de formato cilíndrico. Houve uma 

grande dispersão dos dados, tanto para a porosidade quanto para a massa específica, o que pode 
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ser justificado por meio do equacionamento utilizado e as hipóteses adotadas para tal, que não 

se ajustam ao modelo de secagem e o formato da semente de jaca.  

Figura 47 – Massa específica na secagem em temperatura de 50°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos cilíndricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 48 – Massa específica na secagem em temperatura de 60°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos cilíndricos  

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 49 - Massa específica na secagem em diferentes temperaturas calculada por meio 

do equacionamento para sólidos cilíndricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

Figura 50 - Porosidade na secagem em temperatura de 50°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos cilíndricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 51 - Porosidade na secagem em temperatura de 60°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos cilíndricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 52 - Porosidade na secagem em diferentes temperaturas calculada por meio do 

equacionamento para sólidos cilíndricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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 Por meio das equações 8, 10, 12, 13 e 14 obteve-se os gráficos, apresentados nas Figuras 

54 a 59, que mostram o comportamento da massa específica e da porosidade ao decorrer da 

secagem, considerando o equacionamento para um sólido de formato esférico. Diferentemente 

dos resultados anteriores, aqui nota-se uma dispersão menor nos resultados obtidos. Para a 

massa específica, o equacionamento teve um bom ajuste, visto que as curvas apresentam valores 

plausíveis. No entanto, para a porosidade, encontrou-se valores negativos, indicando que 

equacionamento utilizado e as hipóteses adotadas para tal, que não se ajustam ao modelo de 

secagem e o formato da semente de jaca.  

 Nas Figuras 53 e 54, observa-se um comportamento contrário da massa específica em 

relação a velocidade do ar de secagem. Para a temperatura de 50°C, há uma diminuição maior 

na massa específica com a velocidade do ar de 4 m/s. Já na temperatura de 60°C, a menor 

diminuição da massa específica está relacionada a velocidade de 2 m/s. 

Figura 53 - Massa específica na secagem em temperatura de 50°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 54 - Massa específica na secagem em temperatura de 60°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 Na Figura 55, observa-se que a temperatura de secagem tem influência direta no 

comportamento da massa específica durante a secagem, de tal modo que em temperaturas mais 

elevadas, a massa específica da semente de jaca cai mais rapidamente.  

Figura 55 - Massa específica na secagem em diferentes temperaturas calculada por meio 

do equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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 Assim como os resultados para a massa específica, para a porosidade em diferentes 

velocidades de ar de secagem as Figuras 56 e 57 mostram um comportamento contrário. Para a 

temperatura de 50°C, há uma diminuição maior na porosidade com a velocidade do ar de 4 m/s. 

Já na temperatura de 60°C, a menor diminuição da porosidade está relacionada a velocidade de 

2 m/s. 

Figura 56 - Porosidade na secagem em temperatura de 50°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Figura 57 - Porosidade na secagem em temperatura de 60°C calculada por meio do 

equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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 Na Figura 58, observa-se que a temperatura de secagem tem influência direta no 

comportamento da porosidade durante a secagem, de tal modo que em temperaturas mais 

elevadas, a porosidade da semente de jaca diminui mais rapidamente. Para as temperaturas de 

40 e 50°C, as porosidades encontradas são muito parecidas, o que pode indicar um efeito menos 

pronunciado em temperaturas inferiores. 

Figura 58 - Porosidade na secagem em diferentes temperaturas calculada por meio do 

equacionamento para sólidos esféricos 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

De acordo com os resultados apresentados referentes ao encolhimento da partícula, 

nota-se que os modelos propostos, sobretudo aqueles utilizados para o cálculo da porosidade, 

são exclusivos para partículas com geometria característica, como esferas, cilindros e placas, 

visto que a porosidade é uma variável estrutural que leva em consideração, por definição, o 

volume total do meio. Melhor seria utilizar equações para prever a variação da porosidade ao 

longo da secagem com base na geometria característica das sementes de jaca, como a elipse. 

Assim, muito cuidado deve-se ter para quando estes modelos forem aplicados. 

 

5.2.4 Eficiência energética  

 A eficiência energética, assim como a modelagem, foi analisada com e sem a influência 

do encolhimento da semente de jaca, e os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 59 



83 

 

a 64. De modo geral, a eficiência energética da secagem da semente de jaca é baixa, o que pode 

ser explicado pela alta resistência do material a difusão, fazendo com que maior parte da energia 

fornecida ao processo não seja utilizada na remoção de umidade. Além disso, a amostra de 

material é muito pequena e pouca água é evaporada para uma grande quantidade de energia que 

é fornecida na unidade experimental de secagem. Por outro lado, a dinâmica da eficiência 

energética é interessante para discutir uma série de questões relativas à melhoria do consumo 

de energia da secagem.  

Nas Figuras 59, 60, 62 e 63 observa-se que para velocidades mais elevadas, a eficiência 

energética do processo tem uma queda mais drástica, e por isso, o uso de velocidades maiores 

não traz vantagens econômicas ao processo. Nas Figuras 61 e 64, nota-se de modo geral que 

temperaturas menores apresentam uma queda menor na eficiência, evidenciando que o aumento 

da temperatura de entrada do ar pode apresentar prejuízos energéticos.   

Figura 59 – Eficiência energética da secagem em temperatura de 50°C desconsiderando 

encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 60 - Eficiência energética da secagem em temperatura de 60°C desconsiderando 

encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

Figura 61 - Eficiência energética da secagem em diferentes temperaturas 

desconsiderando encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 62 - Eficiência energética da secagem em temperatura de 50°C considerando 

encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

Figura 63 - Eficiência energética da secagem em temperatura de 60°C considerando 

encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 
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Figura 64 - Eficiência energética da secagem diferentes temperaturas considerando 

encolhimento 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 

 A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos no cálculo da eficiência energética da 

secagem, em dois casos, considerando e desconsiderando o encolhimento do material. Observa-

se que mesmo com encolhimento sendo considerado, a eficiência energética do processo é 

similar, pois a mesma está diretamente relacionada a resistência a difusão. 

Tabela 13 – Dados de eficiência energética 

 

Fonte: Pessoal (2019) 

Velocidade do ar [m/s] Temperatura [°C]
Com 

encolhimento

Sem 

Encolhimento 

2

40

50

60

70

4

50

60

0,012 0,012

0,009 0,010

0,007 0,007

0,011 0,011

0,007 0,006

0,003 0,005
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5.2.5 Escolha do secador e custos 

 A escolha do secador ideal para o processo de secagem da semente de jaca foi realizada 

com base nos tipos de secadores, nos possíveis modo de operação, troca térmica e transferência 

de calor, além da Tabela 3 de Mujumdar (2006) e da Figura 5 de Van’t Land (2012). 

Primeiramente, considerou-se que é necessário um secador onde a troca térmica seja realizada 

por meio da transferência direta e do contato com um gás aquecido e em circulação forçada, ou 

seja, um secador adiabático com convecção. Com os dados fornecidos na seção 3.1 a respeito 

das lavouras de jaca brasileiras e considerando que 14% da jaca é constituída por sementes, 

chega-se ao valor de aproximadamente 450 toneladas de sementes de jaca por ano no Brasil, o 

que significa um processamento de 1342 kg por dia, por volta de 56 kg por hora. Desta forma, 

a operação mais apropriada para esse processo é a batelada, que segue a recomendação de 

produção de 100 kg/h de Van’t Land (2012). Com base na Tabela 3 (seção 3.2.4) e admitindo 

que a semente de jaca é um sólido de fluxo livre semelhante a um grão, os secadores adequados 

para o processo são o de esteira, o flash, o de leito fluidizado, o rotativo e o de bandeja. Com 

essas possibilidades e por meio do fluxograma apresentado na Figura 5, escolheu-se o secador 

de bandeja, visto que a temperatura máxima do produto ultrapassa os 30°C, não há indícios de 

oxidação ou umidade tóxica durante a secagem, não é possível o uso de leito fluidizado devido 

ao tamanho da semente, não há vapor inflamável e nem necessidade de agitação. Essa escolha 

é coerente, já que o secador de bandeja é um dos mais utilizados na indústria alimentícia, 

principalmente com frutas, conforme Cornejo et al. (2003). 

 Para calcular o custo do secador de bandeja em operação batelada, utilizou-se a Equação 

(25) e os dados fornecidos na Tabela 4. Considerando a massa específica encontrada na seção 

5.1 e o processamento de 1342 kg de sementes de jaca por dia, chega-se à capacidade de 

produção de aproximadamente 0,8175 m³ a cada batelada do processo. 

 De acordo com Maroulis e Saravacos (2003), o Marshall and Swift Index pode ser 

extrapolado, e assim, por meio de uma regressão linear, é possível obter o valor aproximado 

para qualquer ano desejado. Vale ressaltar que é uma aproximação, visto que esse valor é 

fortemente dependente da economia. Então, com base nos valores do Marshall and Swift Index 

disponibilizados por Mujumdar (2006) foi possível realizar extrapolação apresentada na Figura 

65.  
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Figura 65 – Extrapolação do Marshall and Swift Index  

 

Fonte: Pessoal (2019) 

 Com a equação fornecida pela regressão linear, estimou-se o valor de 1412,76 para o 

M&S Index de 2019. Utilizou-se os valores de 7 para o coeficiente A e 0,5 para o coeficiente c, 

ambos encontrados na Tabela 4 da seção 3.2.4. Desta forma, por meio da Equação (25), 

calculou-se o custo estimado de fabricação do secador de bandeja adequado para a semente de 

jaca sendo aproximadamente US$8.941,52. Conforme indica a Tabela 4, esse valor é referente 

a um secador construído com alumínio. 
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6. CONCLUSÕES 

A partir deste trabalho a respeito da secagem da semente de jaca em diferentes condições 

operacionais foi possível concluir que: 

• A velocidade do ar de secagem não têm influência significativa no processo, enquanto 

um pequeno efeito da temperatura foi verificado;  

• O modelo difusivo se ajustou bem aos dados experimentais, sendo que no caso onde o 

encolhimento durante a secagem é considerado, o ajuste se torna ainda mais fiel; 

• A secagem de semente de jaca é controlada principalmente pela difusão de umidade no 

interior da partícula, tornando o processo lento e oneroso; 

• O encolhimento da semente de jaca pode ser estudado com base nas relações de 

encolhimento superficial e volumétrico, sendo que o volumétrico mostra um 

encolhimento de 40 a 60% da semente de jaca durante a secagem; 

• Devem ser utilizados modelos que levem em consideração a geometria característica da 

partícula com o propósito de se obter resultados mais confiáveis, referente ao 

encolhimento. Assim, os modelos para prever a massa específica e a porosidade durante 

a secagem não são adequados ao caso estudado, devido as hipóteses assumidas e ao 

formato da semente de jaca ser uma elipse; 

• A eficiência da secagem de semente de jaca é baixa, mesmo considerando o fenômeno 

do encolhimento, devido a elevada resistência a difusão. As curvas experimentais 

obtidas mostraram que a eficiência energética diminui drasticamente ao longo do tempo, 

reforçando as discussões de que a difusão é a etapa controladora do processo; 

• Com base nos resultados obtidos neste trabalho, a condição operacional ótima de 

secagem é aquela que utiliza os menores valores de temperatura e velocidade do ar, e 

• O secador ideal para o processo de secagem de semente de jaca é o secador de bandeja 

e o custo de capital de investimento estimado é de US$8.941,52. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Para trabalhos futuros, são as feitas as seguintes sugestões: 

• Submeter as amostras de semente jaca secas nas diferentes condições 

operacionais as análises nutricionais, para a determinação da temperatura no 

produto final; 

• Testar o processo de secagem com um número maior de sementes de jaca no 

secador, para avaliar a eficiência energética; 

• Fazer a medição da temperatura da semente de jaca ao decorrer da secagem, para 

o estudo do transporte de calor; 

• Montar um aparato para aquisição de imagens da semente se jaca ao decorrer da 

secagem, possibilitando uma análise de imagens mais precisa, e  

• Fazer uma seleção de sementes com dimensões e massa dentro de uma faixa pré 

determinada, para garantir uma uniformidade, sem influência nos resultados.  
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APÊNDICE A – Tabelas ANOVA para dados de umidade  

Tabela 14 – Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 40°C e 

velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 16,20693 36 0,450192 9,842076 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

1,69244 37 0,045742 
   

Total 17,89937 73 
    

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 15 - Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 50°C e 

velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-

P 

F crítico 

Entre grupos 12,18461 36 0,338461 39,43089 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,317595 37 0,008584 
   

Total 12,5022 73 
    

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 16 - Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 60°C e 

velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 12,88683 36 0,357967 5,517345 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

2,400575 37 0,06488 
   

Total 15,2874 73         

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 17 - Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 70°C e 

velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 36,73907 36 1,02053 6,563523 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

5,752947 37 0,155485 
   

Total 42,49202 73         

Fonte: Pessoal (2019) 
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Tabela 18 - Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 50°C e 

velocidade do ar de 4 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 14,07455 34 0,413957 31,17588 0 1,762233 

Dentro dos 

grupos 

0,464735 35 0,013278 
   

Total 14,53928 69 
    

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 19 - Parâmetros ANOVA dos dados de umidade para temperatura de 60°C e 

velocidade do ar de 4 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 11,38714 36 0,31631 26,01847 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,449813 37 0,012157 
   

Total 11,83696 73         
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APÊNDICE B – Tabelas ANOVA para dados de encolhimento volumétrico 

Tabela 20 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 40°C 

e velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1,528341 36 0,042454 37,47674 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,041914 37 0,001133 
   

Total 1,570255 73         

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 21 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 50°C 

e velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1,625924 36 0,045165 27,45529 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,060866 37 0,001645 
   

Total 1,68679 73         

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 22 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 60°C 

e velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,755262 36 0,020979 22,97955 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,03378 37 0,000913 
   

Total 0,789041 73         

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 23 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 70°C 

e velocidade do ar de 2 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1,024467 36 0,028457 6,318781 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,166634 37 0,004504 
   

Total 1,191101 73         

Fonte: Pessoal (2019) 
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Tabela 24 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 50°C 

e velocidade do ar de 4 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,92012 34 0,027062 29,66382 0 1,762233 

Dentro dos 

grupos 

0,031931 35 0,000912 
   

Total 0,952051 69         

Fonte: Pessoal (2019) 

 

Tabela 25 – Parâmetros ANOVA dos dados de encolhimento para temperatura de 60°C 

e velocidade do ar de 4 m/s 

Fonte da 

variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,933361 36 0,025927 5,640894 0 1,73416 

Dentro dos 

grupos 

0,17006 37 0,004596 
   

Total 1,103421 73         

Fonte: Pessoal (2019) 


