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RESUMO 

 

 A secagem é uma operação unitária a qual é utilizada quando há necessidade 

de um produto com umidade residual baixa, tanto para aumentar sua validade, quanto 

para facilitar seu transporte. Para dimensionar um secador, as informações mais 

importantes a se ter conhecimento são o tempo de secagem, a taxa de secagem e 

seu consumo energético. 

 Foram realizados ensaios da secagem da cebola roxa na condição estática em 

um túnel de vento com duas velocidades, 4,5 e 6 m.s-1, temperaturas bulbo seco de 

20 e 30 °C e corte do material do tipo julienne (filete) e o brunoise (picado). Os ensaios 

que apresentaram a melhor eficiência tinham como propriedades a velocidade de 6 

m/s, temperatura de 30 ºC, não havendo diferença significativa entre os dois tipos de 

corte. 
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INTRODUÇÃO 

 

O princípio da secagem é a remoção da umidade superficial e interna de um 

produto, aumentando o tempo de vida útil do mesmo. Por isso é, em geral, um dos 

últimos processos empregado na indústria [1]. 

Este processo normalmente apresenta um alto consumo energético [2]. Umas 

das possíveis causas seria um planejamento errôneo do equipamento, o qual pode 

ocorrer com certa facilidade uma vez que cada material a ser seco apresenta 

propriedades e parâmetros únicos, assim como cada tipo de equipamento de 

secagem. Se não pesquisado e projetado adequadamente, a quantidade de energia 

necessária pode ser superdimensionada, ocasionando um baixo rendimento e um alto 

custo operacional [3]. 

Para o presente estudo, foi escolhido como produto a cebola roxa, por ser uma 

das hortaliças mais utilizadas no Brasil [4], e pela falta de dados literários sobre sua 

curva de secagem. 

 

 



OBJETIVOS 

 

 O objetivo específico do presente estudo foi a obtenção e determinação de 

parâmetros necessários para dimensionar um secador para produção de cebola roxa, 

tenho uma umidade residual de 55% ± 2%. 

 

METODOLOGIA 

 

Durante a secagem, ocorre transferência simultânea de calor e de massa, ou 

seja, enquanto o calor se transmite da área externa para o interior, a massa de 

umidade se desloca do interior para a superfície do material, posteriormente tornando-

se vapor e sendo transferido para o fluído seco [5]. 

Existem quatro condições de secagem: fluidizada, diluída, cinética e estática 

[6]. Na condição fluidizada, produtos como extratos, leite, sangue e látex de borracha 

se comportam de forma que o ar de secagem entra em contato com o produto, o 

mesmo se expanda, secando o produto [7]. Já na condição diluída, as partículas não 

exercem influência uma com as outras por estarem dispersas dentro do equipamento. 

Um exemplo prático seria o spray dryer, o qual é amplamente utilizado em indústrias 

de fabricação de leite em pó, café solúvel, detergente em pó. A condição cinética onde 

o produto fica em movimento, é utilizada em indústrias que necessitam de secadores 

rotatórios, como açúcar, cimento, cloro, sais e areia. A condição estática, sendo 

contrário da cinética, não há movimentação do produto, é empregada para a secagem 

de sólidos, como cerâmica, madeira, algodão, além de usos na indústria de 

panificação. Um exemplo de equipamento seria o secador de bandeja, empregado no 

presente estudo [8]. 

Para cada produto existe uma curva de secagem, devido suas características 

físicas, como também os parâmetros utilizados durante a operação que variam 

conforme cada equipamento. A visualização dos acontecimentos do processo pode 

ser feita através da curva (Figura 1), onde cada trecho representa uma ocorrência 

durante o mesmo. A leitura desse gráfico é feita da direita para esquerda. 



 

 

Figura 1 - Curva de secagem típica - Capilar. (Retirado de: Foust, 1982) 

 

O período de aquecimento, segmento AB (Figura 1), é o trecho onde a 

temperatura do sólido a ser seco e o fluido secante entram em equilíbrio, podendo ter 

a concavidade para cima ou para baixo. 

O seguimento BC (Figura 1) representa o período de taxa constante, quando 

na superfície do produto há uma película de água que é formada pela umidade interna 

que migra para superfície que, conforme o ar passa, vai sendo retirado através de 

transferência de massa, e por transferência de calor aquece o produto até que o 

mesmo não tenha mais condições de suprir a película [8]. A temperatura interna do 

produto se equivale a temperatura de bulbo úmido, assim permanecendo constante a 

taxa de secagem. 

O ponto crítico determina o fim do período constante, como também a 

temperatura de da superfície aumenta por não haver mais água, tendo como 

consequência a queda da taxa de secagem (Ponto C, Figura 1). 

Neste período, seguimento CD, aparece as primeiras áreas secas do produto, 

portanto é quando a umidade interna começa a ser seca e a temperatura do mesmo 

se eleva. A forma como essa umidade irá ser transferida para o fluido secante 



depende de sua estrutura física. Nota-se que a taxa de secagem diminui 

gradativamente ao longo do processo [9]. 

No período de taxa constante, a operação funciona como se tivesse secando 

uma fina camada de água, ou seja, a formação estrutural do produto não influencia na 

secagem, já no período de velocidade decrescente, isso está diretamente ligado [7]. 

Existem dois tipos de mecanismo de secagem: por capilaridade e por difusão. 

A característica principal de um produto que seca por capilaridade é ter espaços 

entre sua estrutura parecidos com vasos capilares, ou seja, formações de canais 

dentre as partículas do produto, que são geralmente sólidos granulados ou cristalinos 

e inorgânicos. Isso facilita a transferência de massa, e por consequência a secagem 

ocorre com mais agilidade. Em um gráfico da taxa se secagem (R) em função da 

umidade (X) é representado por uma reta. Alguns exemplos de sólido que têm essa 

forma são catalisadores, areia fina, minerais, amarelo de cromo, dióxido de titânio e 

algodão. 

Os sólidos orgânicos, em sua maioria, não têm forma definida ou tem aspecto 

de fibra e similar a gelatina, tendo o fluido como parte de sua composição, portanto, a 

secagem ocorre por difusão da umidade de dentro do produto para o ar secante, 

acarretando num aumento no tempo de secagem pela dificuldade imposta ao líquido 

de se mover entre o produto. Exemplos desse tipo de sólido são detergente, papel, 

madeira, ovos, café, amido e sangue animal. 

É representado por uma curva com concavidade para cima em um gráfico de 

taxa de secagem (R) em função da umidade (X). 

 Os parâmetros necessários para dimensionar um secador são a taxa de 

secagem crítica, o tempo de secagem, ambos podem ser calculados ou o valor obtido 

através da curva [9], e a energia consumida durante processo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os fatores que mais influenciam durante um processo de secagem são a 

velocidade do ar, temperatura e umidade. Alguns estudos mostram que o corte do 

produto também pode influenciar durante o processo [10] [11]. Devido a limitação de 

controle de umidade do equipamento utilizado, o planejamento dos ensaios foi feito 

utilizando 3 fatores, sendo velocidade do ar, temperatura e tipo de corte, e 2 níveis, 



4,5 m.s-1 (-) e 6 (+) m.s-1, 20 (-) e 30 (+) °C, julienne (-) e brunoise (+) (Figura 2). A 

Tabela 1 apresenta a matriz de fatores combinados. 

 

(a)                                                                        (b) 
 

Figura 2 - (a): Corte julienne; (b) Corte brunoise. 

 

Tabela 1 - Matriz de fatores combinados com os níveis 

 

Ensaio Velocidade Temperatura  
Tipo de 
corte 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

 

Para as medições, utilizou-se: um anemômetro coletando os dados em metros 

por segundo (m.s-1) da vazão de ar na saída do secador; termômetros com escala 

interna de até 110 e 150 °C, de precisão de 1 °C, para as temperaturas de bulbo seco 

e bulbo úmido, sendo o último envolto por um tecido embebecido de água; um 

voltímetro fornecendo os valores da voltagem da resistência em volts; um 

amperímetro alicate para a leitura de em ampere do ventilador e da resistência; um 

cronômetro para o tempo da secagem; vidros relógio para comportar o material final 

da secagem na estufa e obter a massa seca do mesmo; uma bandeja de duas faces 

para secagem do produto. 



O secador de bandeja foi utilizou para a realização dos ensaios (Figura 4) 

localiza-se no Laboratório de Operações Unitárias, na Universidade Santa Cecília, em 

Santos, São Paulo. A Figura 4 apresenta um desenho esquemático do mesmo. 

 

 

 
Figura 3 - Unidade de bancada – Equipamento tipo secador de bandejas. 

 

 

 
Figura 4 – Secador de Bandeja: 1, 2, 3, 4) termômetros de bulbo seco e bulbo úmido; 5) bandeja; 6) 

resistência; 7) evaporador, desumidificador; 8) coletor de umidade; 9) ventilador. 
 

 Os ensaios foram realizados de forma aleatória e em duplicata, com as 

seguintes etapas: ligou-se o equipamento para a estabilização da velocidade do ar e 

temperatura de referência, que é medida no termômetro de bulbo seco após a 

resistência. Uma amostra de 60 g ± 1 g de cebola roxa em temperatura ambiente e 

com o corte respectivo do ensaio, foi preparada e acomodada na bandeja. Após a 

coleta das temperaturas, amperagens, voltagem e velocidade do ar, foi introduzido a 

bandeja no secador e iniciou o cronômetro. A cada 5 minutos, retirava a bandeja, 

pesava-a, registrava as temperaturas, e retornada a amostra para o secador. Se a 

diferença de massa entre o ponto anterior e o medido fosse menos que 1 g, o tempo 



de coleta era aumentado para 10 minutos, podendo chegar a 30 minutos se a 

secagem não tivesse atingido os 50% de água restante, que foi o limite determinado 

para o encerramento do ensaio. Quando a amostra chegava na umidade residual 

estabelecida, dava-se por terminado o ensaio, realocando a amostra para um vidro 

relógio e colocando-a na estufa, pesando de hora em hora, até que em três pesagens 

consecutivas a massa não se alterasse, ou seja, massa constante. 

 

RESULTADOS 

 

 A Tabela 2 expõe os resultados obtidos das duplicatas e suas respectivas 

médias. As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, a melhor e a pior taxa de 

secagem observados nos experimentos. 

 

Tabela 2 - Dados finais dos ensaios realizados 
 

 Tempo (h) Energia (kw.h) 

Ensaios 1º 2º Ῡ 1º 2º Ῡ 

1 2,67 2,64 2,65 10,114 10,174 10,144 

2 2,25 2,17 2,21 8,827 8,487 8,657 

3 1,33 1,17 1,25 6,216 5,503 5,859 

4 1,00 1,17 1,08 4,724 5,379 5,052 

5 2,08 2,33 2,21 8,160 9,140 8,650 

6 2,50 1,83 2,17 9,943 7,306 8,625 

7 1,25 1,08 1,17 5,811 5,128 5,470 

8 1,00 1,08 1,04 5,145 5,601 5,373 

  



 

 
Figura 5 – Curva de secagem do Ensaio 4  

  

 
 

Figura 5 – Curva de secagem do Ensaio 1 
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Analisando os dados, o Ensaio 4 (Figura 5) apresenta melhores condições de 

processo, em contrapartida do Ensaio 1 (Figura 1) que foi o pior de todos, pois o 

ensaio supracitado tem o 2o menor tempo, a maior taxa e menor consumo energético. 

Ambos os ensaios são com o corte julienne. 

Observando os ensaios conforme o corte, os ensaios 4 e 8, que exibem os 

melhores resultados, tem valores próximos e os mesmos parâmetros de velocidade 

do ar e temperatura. Os ensaios 1 e 6, que demonstram os piores resultados.  

As Figuras 5 e 6 indicam que, nas condições do ensaio, não foi constatado o 

período de taxa constante e não pode-se definir o mecanismo de secagem na taxa 

decrescente. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode-se observar com os dados apresentados que os fatores que mais 

influenciaram na secagem são a velocidade do ar e a temperatura, levando em 

consideração que o melhor e pior resultados se dão no corte julienne. 

 O trabalho permitiu concluir que as melhores condições de secagem da cebola 

roxa foram obtidas com a velocidade do ar de 6 m/s, temperatura do ar de 30 ºC. 

Como os valores entre o corte brunoise e julienne permaneceram próximos, qualquer 

um dos dois apresentados poderia satisfazer os requisitos pré-determinados de 

umidade residual de 50% ± 2%. 
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