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RESUMO 

O processo de secagem visa a diminuição do teor de água em produtos com o 

intuito de aumentar o tempo de conservação e a vida útil, facilitando o seu transporte, 

manuseio e armazenamento. Esta operação pode ser realizada nas condições 

estática, dinâmica, fluidizada ou diluída. A batata doce é uma hortaliça do tipo 

tubérculo, rica em vitaminas A, B e C e possui propriedades antioxidantes, as quais 

ajudam a combater os danos causados por radicais livres, responsáveis pelo 

envelhecimento precoce. Além disso é uma excelente fonte de compostos naturais, 

conhecidos como betacaroteno e antocianina, além de grandes quantidades de 

metionina, aminoácido essencial para o bem estar do ser humano. O presente 

trabalho teve como objetivo obter as curvas de secagem para se conhecer o 

comportamento e o tipo de material. Foram realizados ensaios para temperaturas de 

25ºC e 35ºC e velocidades médias de 7,87 m/s para a condição mínimas e 12,22 m/s 

para a máxima, possibilitando sua análise e a viabilidade do processo com este 

produto. Os resultados permitiram observar que as melhores condições de secagem 

foram a velocidade e temperatura máxima, enquanto que as piores foram temperatura 

no valor mínimo e velocidade na máxima. Pode-se concluir através da pesquisa que 

a batata doce é um material poroso, caracterizando sua secagem pelo princípio da 

capilaridade. 
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INTRODUÇÃO 

A batata-doce (Ipomoea batatas), originária de regiões tropicais da América, é 

a sexta hortaliça mais cultivada no Brasil e pode ser plantada até mesmo em solos 

pobres e degradados, o que permite que seu alcance seja cada vez maior. Além disso, 

sua produtividade é considerada uma das melhores no que diz respeito ao índice 

diário de quilocalorias produzidas por hectare. (SILVA et al., 2008) 

Esse tubérculo é uma excelente em fonte de nutrientes e energia, devido aos 

altos teores de carboidratos, açúcares, sais minerais e rico em vitaminas A, C e do 

Complexo B. Além de conter grandes quantidades de metionina, um dos aminoácidos 

essenciais para o bem estar de seres humanos. (MIRANDA et al., 1989)  



A secagem consiste da retirada de umidade do produto por meio da evaporação 

a partir do calor exercido no processo e o baixo teor de umidade do fluido secante. 

Desta forma é possível manter a qualidade do produto final bem como prolongar seu 

tempo de vida útil. (JUNIOR; CORRÊA, 1999) 

Ao ser colocado no secador ocorre uma transferência de calor da fonte quente 

para o material úmido devido a diferença de temperatura, ocorrendo assim a 

evaporação da água na superfície do material. O vapor do material será arrastado 

devido a diferença de pressão parcial de vapor d’água entre o ambiente (ar quente) e 

a superfície do produto, provocando uma transferência de massa da umidade do 

produto para o ar. Este processo visa a melhoria na conservação, no transporte, no 

manuseio e no armazenamento, bem como na redução de peso; economia de energia 

por não precisar de refrigeração e disponibilidade do produto ao longo do ano. Em 

relação à batata-doce, também se refere à proteção contra degradação enzimática e 

oxidante. (PARK et al., 2001) 

Há diversos equipamentos que podem realizar o processo de secagem. Um 

deles é o secador de bandejas, que se caracteriza por sua simplicidade, tanto de 

construção, quanto de operação, e baixo custo de manutenção. Este secador permite 

que a programação de cada processo, como tempo, velocidade do ar e temperatura, 

seja adequada e ajustada de acordo com as necessidades da operação, tornando-o 

bastante preciso. (UFRGS, 2016) 

O modelo experimental utilizado neste processo é de grande importância no 

estudo da desidratação de alimentos. Diversos fatores devem ser analisados para que 

se obtenha um processo ideal de secagem, como por exemplo, energia gasta e tempo. 

(PARK et al., 2001). 

No processo de secagem, existem dois possíveis processos: por capilaridade 

e por difusão. Produtos que secam por capilaridade tem formações de canais dentre 

as partículas do produto, parecidos com vasos capilares. Facilitando a transferência 

de massa e secando o produto com mais agilidade. Em um gráfico é representado por 

uma reta. O processo de secagem em sólidos orgânicos ocorre, em sua maioria, por 

difusão da umidade de dentro do produto para o ar secante, ocasionando maior tempo 

necessário para a secagem, por não haver espaço suficiente para o líquido se mover 

entre o produto, o que dificulta o processo. Oposto ao gráfico de capilaridade, o 

processo difusivo é representado por uma curva. (FOUST et al., 1982) 



 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo a obtenção de curvas de secagem da 

batata-doce roxa utilizando um secador de bandejas com o intuito de se conhecer o 

comportamento deste material e observar a melhor condição para este processo nas 

condições estudadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Operações Unitárias localizado 

na Universidade Santa Cecília utilizando um secador de bandejas em escala piloto.  

O secador convectivo utilizado (Figura 1) é formado por um túnel de vento em 

acrílico, com dimensões de 14,89 cm x 15,17 cm; um ar-condicionado, o qual retira a 

umidade do ar; um ventilador, utilizado no transporte do fluido secante; uma 

serpentina de refrigeração, responsável por condensar mais umidade do ar; duas 

resistências elétricas secas de 220 V, tendo como função o aquecimento do ar, 

abaixando a umidade deste; bandeja de face dupla, colocada em uma base fixa, onde 

ficaram dispostas a batata-doce e termômetros com escala interna de até -10 e 150 

°C de bulbo seco e úmido com precisão de 0,1 °C. 

 

 

Figura 1 - Unidade de bancada – Equipamento tipo secador de bandejas. 

 



A operação do equipamento é efetuada com a leitura visual, coleta de dados e 

precisão no controle do processo. A leitura é realizada com o controle da temperatura, 

velocidade do ar e do tempo. 

 As batatas foram cortadas em cubos de aproximdamente 729 mm3, utilizando 

um cortador manual (Figura 2.a). Essas amostras foram dispostas em uma bandeja 

de face dupla (Figura 2.d) com 140,8 mm x 100,5 mm e espessura de 10 mm, com 

massa de 336,8 g, no total. As vazões de ar foram obtidas através de um anemômetro 

(Figura 2.c) e medições de peso em uma balança (Figura 2.b) de precisão de 0,1 g. 

 

 

 

Figura 2 – Equipamentos periféricos utilizados: a- Cortador de batata manual; b- 

Balança; c- Anemômetro; b- Balança e d- Bandeja de face dupla. 

 

A batata doce utilizada no experimento é um produto que seca por capilaridade. 

Possui 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.  Com isso a secagem ocorre com maior 

agilidade, pois a transferência de massa é facilitada. Seu gráfico é caracterizado por 

uma reta. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os planejamentos dos ensaios foram feitos utilizando 2 fatores, sendo estes a 

temperatura e velocidade do ar. 

 



Tabela 1 - Matriz de fatores combinados com os níveis 

Ensaio Temperatura Velocidade 

1 35 13,12 

2 35 7,856 

3 25 11,32 

4 25 7,88 

 

Iniciou-se os ensaios medindo a massa da bandeja com amostra e marcação 

de temperatura. Ao ser inserida no secador, um cronômetro foi acionado dando início 

aos primeiros 10 minutos de ensaio, sendo interrompido nesse tempo para nova 

medida de massa e verificação de temperaturas. 

 Esse procedimento foi repetido até que sua massa começasse a ter diferença 

de 0,1g. Após esse instante, a pesagem foi feita de 30 em 30 minutos, até que se 

atingisse novamente a diferença de 0,1g, aumentando-se o tempo de secagem para 

1 hora com intuito de se obter maior desidratação. 

 

 

Figura 3 - Batatas-doces cortadas em cubos antes e após a secagem. 

 

 O fim do ensaio se deu com a estabilização da massa de batata contida na 

bandeja. Comprovando a retirada de massa de água contida na mesma. 

 

RESULTADOS 

 

As figuras 4 a 6 apresentam os resultados obtidos e as quatro taxas de 

secagem observadas nos experimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Curva de secagem do ensaio 1 – velocidade 13,12 m/s  e temperatura 35 

°C . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Curva de secagem do ensaio 2 – velocidade 7,856 m/s e temperatura 35 

°C. 

 

Observou-se que os gráficos formaram retas decrescentes sem apresentar um 

trecho constante de secagem. Uma possibilidade para este ocorrido seria a pré-

existência de zonas secas na superfície da batata, o qual pode ter ocorrido devido a 

sua conservação em geladeira. O fato dos gráficos apresentarem esse perfil 

demonstra que a batata-doce é um produto poroso com secagem capilar. 
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Figura 6 - Curva de secagem do ensaio 3 – velocidade 11,32 m/s e temperatura 25 

°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Curva de secagem do ensaio 4 – velocidade 7,88 m/s e temperatura 25 

°C. 

 

           Analisando os dados obtidos, o Ensaio 1 (Figura 4), apresentou as melhores 

condições de processo, em contrapartida o Ensaio 4 (Figura 6) demonstrou as piores, 

representada pela sua baixa taxa de secagem e alto tempo de ensaio. 
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Mantendo a velocidade constante, constata que a temperatura exerce uma 

maior influência na taxa de secagem. Comparando as figuras apresentadas, 

observou-se que a secagem foi mais eficiente nos experimentos nos quais as 

temperaturas eram mais elevadas. Em baixas temperaturas, quanto menor a 

velocidade, maior é a taxa de secagem, pois deste modo existe uma maior 

transferência de massa na superfície do material, já que há mais tempo para isto 

ocorrer. Já em altas temperaturas a mudança na velocidade não altera 

significativamente a eficácia da secagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que a secagem é mais eficaz quando realizada com 

temperatura e vazão de ar máximas, possivelmente causadas pelo aumento da 

turbulência o qual auxilia as taxas de transferência de calor e de massa. 

Quando realizado com temperatura mínima, a eficácia da secagem sofria uma 

queda considerável, independentemente de a vazão ser máxima ou mínima, portanto, 

a maior influência entre essas duas propriedades no processo de secagem é da 

temperatura.  

Sugere-se para continuidade dos estudos, desligar qualquer aparelho do meio 

externo que possa influenciar na temperatura do ambiente, evitar o armazenamento 

das batatas utilizadas na geladeira, visto que possivelmente causará influencias nos 

resultados obtidos. Realizar o procedimento com uma temperatura superior, pois isso 

ocasionaria um menor tempo de secagem, facilitando os testes. Efetuar a manutenção 

de todo equipamento utilizado antes de iniciar o experimento, pois há possibilidade de 

ocorrer quaisquer problemas, e isso interromperá por completo a experiência. 
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