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1. RESUMO 

A espécie Sesamum indicum L conhecida popularmente como gergelim é uma 

espécie que apresenta grande importância de estudo e exploração econômica 

devido aos benefícios medicinais que a mesma apresenta. No entanto, após a 

semente ser coletada, a mesma necessita passar por um processo de secagem a 

fim de diminuir o teor de umidade para que possa ser adequadamente armazenada. 

Para isso, podem ser utilizadas operações em leito fluidizado, que proporciona 

excelente mistura entre as fases sólido-fluido e favorece as taxas de transferência 

de calor e massa. Diante do exposto, torna-se importante o conhecimento do 

comportamento fluidodinâmico e dos parâmetros característicos envolvidos no 

processamento em leito móvel. Deste modo, este trabalho tem por objetivo avaliar a 

dinâmica do leito fluidizado constituído por três cargas diferentes de sementes, como 

também estimar os parâmetros envolvidos no processo, contribuindo para o avanço 

de novos processos no setor agroindustrial. Durante a condução da operação de 

fluidização foi observado uma mistura homogênea, sem a formação de canais 

preferências para todas as cargas avaliadas. A velocidade de mínima fluidização 

média estimada foi de 0,429 m/s, podendo os dados experimentais ser 

adequadamente representados por correlações  da  literatura e os parâmetros 

fluidodinâmicos, altura e queda de pressão na mínima fluidização, sofreram 

influência direta da variação da carga de sólidos. 

Palavras-chave: Leito fluidizado, gergelim, secagem. 

2. INTRODUÇÃO 

O gergelim pertence à família Pedaliaceae e ao gênero Sesamum, a maioria 

selvagem, sendo Sesamum indicum L, a principal fonte do gergelim comercial 

(Namiki, 2007). Com o avanço da ciência já é possível conhecer os diversos 
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benefícios que a planta nos traz. Devido ao gergelim ser fonte de proteínas, cálcio, 

ferro, dentre outros nutrientes, ele apresenta benefícios tais como: fortalecimento 

dos tendões e ossos, combate de dores lombares e de joelhos, etc. (Toledo, 2013). 

Sementes de gergelim (Sesamum indicum L.) perdem rapidamente a viabilidade 

quando manipulados e armazenados sem os devidos cuidados. Um dos fatores que 

influenciam para a rápida degradação é a alta umidade da semente. 

Portanto, no intuito de secar a semente de gergelim para protegê-la da ação de 

micro-organismo e deixá-la com menor teor de umidade para o armazenamento, faz-

se uso da fluidização. Esta é feita através de jatos de ar verticais em uma placa de 

distribuição. O ar sobe através do leito, suspendendo as partículas sólidas, 

proporcionando um maior contato superficial entre sólido e fluido, favorecendo a 

transferência de massa e calor. Segundo Moreira (2012) é importante conhecer a 

velocidade de mínima fluidização para se ter maior eficiência na utilização do leito 

fluidizado. Pois abaixo desta velocidade o leito não fluidiza; e muito acima dela, os 

sólidos são carregados para fora do leito. Além disso, o processo deve ser bem 

determinado de modo que não afete de maneira significativa a taxa de germinação 

da semente. Sendo, portanto necessário avaliar não somente a temperatura e tempo 

de secagem como também a vazão do ar de fluidização em sistema dinamicamente 

ativos. Diante do exposto o presente trabalho faz uma abordagem sobre 

determinação dos parâmetros fluidodinâmicos assim como a comparação da 

velocidade de mínima fluidização experimental com velocidades obtidas através de 

correlações da literatura. 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o comportamento fluidodinâmico de sementes de gergelim em leito 

fluidizado. 

3.2 Objetivo Específico 

Determinar os parâmetros correlacionados ao processo, como: velocidade de 

mínima fluidização, queda de pressão na mínima fluidização, assim como a 

porosidade e a expansão do leito, e comparar os valores obtidos experimentalmente 

com os estimados por correlações da literatura. 



                    
4. METODOLOGIA 

A etapa inicial do projeto de pesquisa caracteriza-se pela familiarização com os 

assuntos relacionados à fluidodinâmica. Passada a etapa de familiarização foi 

realizado o desenvolvimento do projeto. Nesta etapa deu-se início aos experimentos. 

E após a obtenção dos resultados os dados foram tratados e analisados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Secagem e Recobrimento de Partículas 

(LSRP), da FEQ/UFPA utilizando sementes de Sesamum indicum L adquiridas na 

loja de produtos naturais Cuia Verde, localizada na cidade de Belém, e 

imediatamente trazida para o laboratório, onde foi realizado acondicionamento em 

ambiente com temperatura e umidade relativa controlada. 

Os parâmetros físicos estimados para caracterização da semente foram: diâmetro da 

partícula, através da análise de peneiras utilizando o método de Sauter, a massa 

específica através do método da picnometria de comparação (etanol) e o ângulo de 

repouso das partículas estimado pelo método do tambor rotativo (Jong, et al. 1999).  

O diagrama esquemático do aparato experimental utilizado para os ensaios de 

fluidização é visualizado na Figura 1, o qual consta de uma coluna cilíndrica de 

acrílico de 16 cm de diâmetro interno, 80 cm de altura, com distribuidor de placa 

perfurada, em aço inoxidável, e arranjo triangular com furos de 1 mm de diâmetro, 

ocupando no máximo 10% da área da placa. O fluxo de ar necessário à 

movimentação das partículas será fornecido por um soprador centrífugo de 4 CV e o 

ar é aquecido por meio de resistências elétricas em série.  

 

Figura 1 - Esquema do aparato experimental 

 

 



                    
Estudo da Fluidodinâmica do Processo 

Para realizar o estudo da fluidização e verificar as melhores condições de mistura 

para as sementes de gergelim foram determinados os seguintes parâmetros 

fluidodinâmicos: velocidade de mínima fluidização, porosidade de mínima 

fluidização, queda de pressão de mínima fluidização e altura de mínima fluidização 

através de obtenção das curvas características para as cargas de 600, 800 e 900 g 

de sementes. Esses índices são geralmente considerados como indicativos do 

comportamento dinâmico do leito fluidizado e podem ser explorados como uma 

forma de monitorar o processo e otimizar a secagem. 

Os testes de fluidodinâmica foram obtidos realizando várias medidas de vazão 

crescente do ar de entrada e para cada uma foi medida a correspondente queda de 

pressão através do leito e altura de sólidos. Repetindo-se o processo para as 

medidas de vazão decrescente, até a interrupção completa da vazão do ar. Com os 

dados obtidos foram construídos os gráficos de queda de pressão em função da 

velocidade superficial do gás.  

Visando comparar os valores obtidos experimentalmente da velocidade de mínima 

fluidização com valores estimados, para as diferentes cargas de matéria-prima, 

utilizaram-se as correlações matemáticas da literatura conforme sumarizadas na 

Tabela 1 e descritas nos trabalhos de Coltters e Rivas (2004); Zhiping et al. (2007) e 

Gupta et al. (2009).  

Tabela 1 - Modelos da literatura para a determinação da velocidade de mínima 

fluidização 

MODELO EQUAÇÃO 

Wen e Yu (1966)   7332
1

04080
2

733Re ,Ar,,
mf

  
(

(1) 

Richardson (1971)   7,252
1

0365,0
2

7,25Re  Ar
mf

 
(

(2) 

Saxena e Vogel (1977)   28,252
1

0571,0
2

28,25Re  Ar
mf

 
(

(3) 

Babu et.al (1978)   25,252
1

06510
2

25,25Re  Ar,
mf

 (4) 

Grace (1982)   2,272
1

04080
2

2,27Re  Ar,
mf

 
(

(5) 

Chitester (1993)   9,192
1

031960
2

2,19Re  Ar,
mf

 
(

(6) 

P. Bourgeis, P. Grenier (1971)   46,252
1

038240
2

46,25Re  Ar,
mf

 
(

(7) 



                    
MODELO EQUAÇÃO 

R.P. Vaid, P. Sen Gupta 
(1978)   242

1
05460

2
24Re  Ar,

mf
 

(
(8) 

V. Thonglimp, N. Hiquily, C. 
Laguerie (1984)   9,192

1
03196,0

2
9,19Re  Ar

mf
 

(
(9) 

Z.X. Zheng, R. Yamazaki 
(1985)   75,182

1
03125,0

2
75,18Re  Ar

mf
 

(
(10) 

C.S. Chyang, W.C. Huang 
(1988)   3,332

1
0333,0

2
3,33Re  Ar

mf
 

(
(11) 

K. Sathyanarayana, P.G. Rao 
(1989)   1,302

1
0417,0

2
1,30Re  Ar

mf
 

(
(12) 

K. Tannous (1993)   79,232
1

0413,0
2

79,23Re  Ar
mf

 

(
(13) 

K. Tannous, M. Hemati, C. 
Laguerie (1994)   83,252

1
043,0

2
83,25Re  Ar

mf
 

(
(14) 

J. Reina, E. Velo, L. Puigjaner 
(2000)   482

1
045,0

2
48Re  Ar

mf
 

(
(15) 

Z. Zhiping, N. Yongjie, L. 
Qinggang (2007)   1,222

1
0354,0

2
1,22Re  Ar

mf
 

(
(16) 

1ª  K. Noda, S. Uchida, T. 
Makino, H. Kamo (1986)   114,02

1
0605,0

2
114,0Re  Ar

mf
 

(
(17) 

2ª K. Noda, S. Uchida, T. 
Makino, H. Kamo (1986)   24,1382

1
0605,0

2
24,138Re  Ar

mf
 

(
(18) 

1ª A. Lucas, J. Arnaldos, J. 
Casal, L. Puigjaner (1986)   5,292

1
0605,0

2
5,29Re  Ar

mf
 

(
(19) 

2ª A. Lucas, J. Arnaldos, J. 
Casal, L. Puigjaner (1986)   1,322

1
0605,0

2
1,32Re  Ar

mf
 

(
(20) 

3ª A. Lucas, J. Arnaldos, J. 
Casal, L. Puigjaner (1986)   2,252

1
0672,0

2
2,25Re  Ar

mf
 

(
(21) 

1ª J. Adanez, J.C. Abanades 
(1991)   18,252

1
0373,0

2
18,25Re  Ar

mf
 

(
(22) 

2ª J. Adanez, J.C. Abanades 
(1991)   98,112

1
0297,0

2
98,11Re  Ar

mf
 (23) 

Em que:  


 )(
2

3


 s

g

p

v

g
Ar   (24) e 



 dumf

mf Re  (25) 

As Equações 24 e 25 são parâmetros adimensionais e denominados de número de 

Arquimedes e número de Reynolds na mínima fluidização, respectivamente.  

Os desvios relativo (DR, %) entre os valores de velocidade de mínima fluidização 

experimentais (UmfExp.) e os valores oriundos das correlações da literatura - Teóricos 

(UmfT.) foram estimado com base na Equação 26: 
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6. RESULTADOS 

Resultados da caracterização física  

Os resultados da caracterização física para semente de gergelim in natura estão 

apresentados na Tabela 2. Verifica-se com base nos resultados dos coeficientes de 

variação, que os ensaios apresentaram baixa variação ficando abaixo do limite de 

10% para as medidas experimentais, que de acordo com Gomes (1990), são 

considerados satisfatórios na condução de pesquisas de produtos agrícolas.  

Tabela 2 - Caracterização física de semente de gergelim in natura 

Propriedade (unidade) Valor médio   erro 
padrão da média 

Coeficiente de variação 
(%) 

Massa específica absoluta (g/cm
3
) 0,8666   0,070 8,06 

Massa específica aparente (g/cm
3
) 0,8091   0,061 7,55 

Diâmetro médio do sólido (mm) 1,574   0,041 2,58 

Ângulo de repouso (°) 35,9   1,90 5,29 

 

Classificação de Geldart  

A Figura 2 ilustra a classificação de Geldart (1973) de diferentes tipos de partículas 

em função do diâmetro da partícula e da diferença da massa específica do sólido e 

do ar de fluidização. Assim os dados para classificação de Geldart (1973), das 

sementes de gergelim foram: Ar = 1,1879 x 10-3 g/cm3; S = 0,8666 g/cm3; (Ar – S 

= 0,8654 g/cm3); dp = 1,5745 mm ou 1574,5 µm.  

Diante disso pode-se caracterizar a semente de gergelim como sendo do Grupo D.  

 
Figura 2 - Classificação de Geldart para as sementes de gergelim 

Análise fluidodinâmica 

No intuito de determinar os parâmetros fluidodinâmicos como: velocidade de mínima 

fluidização, porosidade de mínima fluidização, queda de pressão de mínima 



                    
fluidização e da altura de mínima fluidização, foram feitos testes de fluidodinâmica 

com as sementes de gergelim nas cargas de 600g, 800g e 900g.  

A velocidade de mínima fluidização (Umf ) foi determinada a partir do método clássico 

descrito em Richardson (1971) onde a Umf  corresponde ao ponto de inflexão na 

curva de fluidização à velocidade decrescente.  

A Figura 3 ilustra o comportartamento fluidodinâmico à velocidade crescente e 

observa-se gráficos típicos de leito fluidizado, conforme descrito em Kunii e 

Levenspiel (1991), para todas as cargas analisadas. Entretanto, para as cargas de 

800 e 900 g é evidenciado o ponto de queda de pressão máxima durante os 

experimentos o que não ocorreu para a caga de 600 g. Sugerindo que a partir de 

uma carga de 800 g é possivel ter uma fluidização totalmente instalada, com a 

estimativa de todos os parâmetros característicos e identificar a região de leito fixo, 

expansão, início de fluidização e desenvolvimento do processo fluidodinâmico.  

 
Figura 3 – Comportamento fluidodinâmico das sementes para diferentes cargas 
 

Observa-se também (Figura 3), a influência da carga de sólidos na queda de 

pressão do leito durante a operação de fluidização, confirmando a teoria de 

fluidização, pois uma vez que o fluxo gasoso perde energia para vencer os atritos de 

escoamento, aumenta sua energia potencial e realiza trabalho, com a expansão do 

leito de sólidos, e o resultado físico deste fenômeno é a queda de pressão. 

Análise da velocidade de mínima fluidização experimental e calculada 

A partir da análise dos dados obtidos experimentalmente, para a velocidade de 

mínima fluidização (Umf) e os estimados por correlações da literatura (Tabela 1) 

foram calculados os desvios e avaliado os modelos matemáticos que melhor 

descreve o comportamento fluidodinâmico das sementes de gergelim (Tabela 4).  

Com base na análise da Tabela 4 verifica-se que valores dos desvio relativos 

obtidos abaixo de 10% foram alcançados, para todas as cargas analisadas, nas 

correlações de Richardson (1971) (Equação 2), Grace (1982) (Equação 5), Bourgeis 



                    
e Grenier (1971) (Equação 7), Thonglimp et al. (1984) (Equação 9), Zheng e 

Yamazaki (1985) (Equação 10), Sathyanarayana e Rao (1989) (Equação 12), 

Zhiping et al. (2007) (Equação 16) e a 1a Adanez e Abanades (1991) (Equação 22). 

Observa-se também, com base na Tabela 3, que o valor médio da velocidade e 

minima fluidização foi 40,23  0,23 cm/s, com diferenças pouco significativas entre 

as velocidades de minima fluidização experimental e os valores estimados pelas 

correlações, indicando que tais modelos matemáticos descrevem satisfatoriamente o 

comportamento fluidodinâmicos das sementes de gergelim. 

 Tabela 3 - Comparação entre Umf experimental e calculada pelas correlações 

Umf 
(cm/s) 

 
Correlações 

Carga (g) Desvio (%) 

600 800 900 
600 800 900 

Experimental 39,1 40,6 41,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calculado 

(2) 36,84 5,77 9,25 10,14 

(3) 38,74 0,91 4,57 5,50 

(4) 53,47 36,75 31,70 30,41 

(5) 58,46 49,51 43,98 42,58 

(6) 40,94 4,71 0,85 0,14 

(7) 45,90 17,40 13,06 11,96 

(8) 40,24 2,91 0,89 1,86 

(9) 52,87 35,22 30,22 28,95 

(10) 39,25 0,38 3,32 4,27 

(11) 39,53 1,10 2,64 3,59 

(12) 31,69 18,96 21,96 22,72 

(13) 39,67 1,47 2,28 3,24 

(14) 43,74 11,87 7,74 6,69 

(15) 43,50 11,24 7,13 6,09 

(16) 32,32 17,35 20,40 21,18 

(17) 40,44 3,42 0,40 1,37 

(18) 81,10 107,41 99,75 97,80 

(19) 18,20 53,45 55,17 55,61 

(20) 35,67 8,76 12,13 12,99 

(21) 48,49 24,01 19,43 18,27 

(22) 59,80 52,95 47,30 45,86 

(23) 39,72 1,58 2,17 3,13 

(24) 43,92 12,33 8,18 7,13 
 

Na Tabela 4 são sumarizados os parâmetros correlacionados ao processo de 

fluidização, como também os respectivos valores de velocidade e queda de pressão 

operacional e a expansão do leito de partículas para as diferentes cargas. 

Tabela 4 - Parâmetros fluidodinâmicos para as diferentes cargas de semente 

Carga 
(g) 

Hfixo 
(cm) 

Umf  
(m/s) 

mf 

(adim.) 
Pmf 
(Pa) 

Hmf  
(cm) 

Hmáx 
(cm) 

Uop 
(m/s) 

Pop  
(Pa) AW

P
IF

/


  

Hfixo/D 

(adim.) 
E 

(%) 

600 5,2 0,391 0,427 277,2 5,7 6,6 0,57 294,5 1,00 0,325 26,92 
800   7,2 0,406 0,527 317,25 7,9 8,4 0,55 385,1 0,98 0,450 16,67 
900 7,5 0,489 0,527 340,91 8,5 10,5 0,57 379,72 0,97 0,469 13,33 

 



                    
Na Tabela 4 se verifica a pouca influência sobre a velocidade e porosidade de 

mínima fluidização, o que está de acordo com a teoria da fluidização. A queda de 

pressão e a altura de mínima fluidização sofreram influência direta com a carga de 

sementes, o que era esperado, pois a queda de pressão é diretamente proporcional 

ao peso das partículas dividido pela área da seção transversal da coluna. Já os 

valores obtidos para o índice de fluidização (IF) demonstram ter ocorrido uma boa 

movimentação dos sólidos no interior do leito, pois os valores de queda de pressão 

experimental e peso do leito são similares (IF próximo da unidade), o que também é 

confirmado a partir das observações visuais, identificando uma fluidização intensa 

sem formação de canais preferenciais.  

Contatou-se também que a percentagem de expansão do leito de sementes diminuiu 

em relação ao aumento na carga de sementes para as cargas de sementes de 

gergelim, fato observado nos trabalhos de Costa (2010) no estudo da fluidodinâmica 

de sementes de jambu, respectivamente. 

NOMENCLATURA 

A: área da seção transversal, m2 / Ar: número de Arquimedes, adimensional / CD: 

coeficiente de arrasto, adimensional / dp: diâmetro da partícula / E: Expansão do 

leito de sólidos, % / Hfixo: Altura do leito fixo / Hmáx: Altura máxima atingida pelo leito 

poroso / Hmf: Altura de sólido na mínima fluidização / IF: Índice de fluidização, 

adimensional / Remf: número de Reynolds na condição de mínima fluidização, 

adimensional / Umf: velocidade de mínima fluidização / Uop: Velocidade operacional / 

W: peso, N / µ: viscosidade dinâmica do gás / νg: viscosidade cinemática do gás / 

εmf: porosidade do leito de sólidos na condição de mínima fluidização, adimensional 

ρs: massa específica do sólido / ∆PLeito: queda de pressão no leito / ∆Pmf: queda de 

pressão na mínima fluidização / ∆Pop: queda de pressão na condição operacional 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As propriedades físicas (massa específica aparente, absoluta e diâmetro médio) das 

sementes de gergelim foram determinadas com boa precisão, e classificadas como 

pertencentes ao grupo D, segundo Geldart (1973) e foi possível identificar, a partir 

do ângulo de repouso, que as sementes apresentam excelente escoabilidade, o que 

pode favorecer o processamento desta matéria prima em leito leitos móveis. 

Verificou-se que os valores de desvio relativos obtidos abaixo de 10% foram 

alcançados nas correlações de Richardson (1971) (Equação 2), Grace (1982) 



                    
(Equação 5), Bourgeis e Grenier (1971) (Equação 7), Thonglimp et al. (1984) 

(Equação 9), Zheng e Yamazaki (1985) (Equação 10), Sathyanarayana e Rao (1989) 

(Equação 12), Zhiping et al. (2007) (Equação 16) e a 1a Adanez e Abanades (1991) 

(Equação 22), para todoas as cargas de sementes avaliadas. 

A Umf apresentou um valor médio de 0,429 m/s. Os parâmetros fluidodinâmicos 

altura e queda de pressão na mínima fluidização apresentaram influência notável da 

variação da carga de sólidos.  Já a velocidade e a porosidade de mínima fluidização 

não apresentaram influência significativa com a variação da carga de sementes 

estudada concordando com a literatura. 
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