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Otimização do consumo energético da secagem do crambe em
um secador de leito fixo
Optimization of the energy consumption of crambe drying in
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Resumo: O crambe possui diversas aplicações industriais e, por isso, sua presença no âmbito industrial está
cada vez mais evidente. Para aproveitá-lo melhor, realiza-se a sua secagem, de modo a não comprometer a
estabilidade e qualidade do produto final. Além da necessidade de se representar de forma adequada o
processo de secagem, existe uma preocupação com o consumo energético do mesmo. Sendo assim, o estudo
da eficiência energética pode auxiliar na escolha das melhores condições operacionais de forma a reduzir os
gastos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar a otimização da eficiência energética do processo de
secagem do crambe em um secador horizontal, representando-o por meio do modelo de dupla resistência à
transferência de massa. As variáveis escolhidas para realizar a otimização foram a temperatura e velocidade
do ar de secagem e o método de otimização empregado foi o CDOS. Foram modificadas as condições
iniciais e os critérios de eficiência energética para avaliar o comportamento da mesma. As mesmas
condições ótimas de secagem foram encontradas, as quais foram as menores temperatura e velocidade do ar
de secagem, e, de maneira geral, ao aumentar as dimensões do leito e umidade inicial, a eficiência energética
foi maior. Além disso, verificou-se que o aumento da temperatura do ar impactou em uma redução do tempo
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de secagem e ao aumentar a umidade inicial do grão, maior foi o tempo de secagem. Na aplicação do critério
de desejabilidade, notou-se que a condição ótima de secagem é dependente do objetivo pretendido no
processo, podendo ser tanto um tempo total de secagem menor como um consumo energético reduzido.
Palavras-chave: Modelagem; eficiência; secador horizontal.

Abstract: Crambe seed has several industrial applications and, consequently, its presence in the industrial
scope is becoming more evident. In order to use it well, it is necessary to carry out its drying, to not
compromise the stability and quality of the final product. Beyond the need to represent the drying process,
there is a concern with the energy consumption of it. Therefore, the study of energy efficiency can assist in
the choice of the best operating conditions in order to reduce expenses. The objective of this work was to
perform the optimization of the energy efficiency of the drying process of crambe in a horizontal dryer,
applying the dual mass transfer resistance model to represent it. Temperature and air flow were chosen as
variables to perform the optimization and CDOS method was selected as algorithm. Modifications on
initial conditions and energy efficiency criteria were made. The results showed that the same optimum
conditions were found, which were the lowest temperature of air and air flow, and, in general, when bed
dimensions and initial humidity were increased, the energy efficiency was higher. Also, by increasing the
temperature of the air there was a reduction of the total drying time, however, with a higher initial humidity
of the grain occurred an increase in time. With respect to the criterion of desirability, it was noted that the
optimum drying condition is dependent on the intended goal of the process, which can be a lower total
drying time or a reduced energy consumption.
Keywords: Modelling; efficiency; horizontal dryer.
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1. Introdução
O Crambe abyssinica, ou crambe, como é conhecido, é uma planta da família crucífera,
cuja origem vem da região do Mediterrâneo. Ele pode ser cultivado na primavera ou no inverno,
sendo resistente a seca e a baixas temperaturas (Falasca et al., 2010). É considerado uma
oleaginosa promissora, onde seu cultivo em pequena escala propicia um rendimento aceitável
(Li et al., 2011).
No Brasil, o interesse pela produção de Crambe se faz presente devido aos baixos custos
de cultivo, possibilidade de colheita mecanizada e por poder ser empregado como cultura de
inverno, em março ou abril, logo após o cultivo principal (Falasca et al., 2010).
O grão de Crambe contém cerca de 38 % de óleo em base seca, sendo que 55 a 60 %
deste consiste em ácido erúcico e, devido a sua presença, não é utilizado para fins comestíveis.
Porém, o óleo possui muitas aplicações industriais, podendo ser utilizado como lubrificante ou
em formulações de lubrificantes, para a fiação no setor têxtil, no setor de aço, indústrias de
transporte e lubrificantes marinhos, como inibidor de corrosão e também na fabricação de
borracha sintética, plastificantes, adesivos e para isolamento térmico (Dolack, 1996; Falasca et
al., 2010; Roscoe et al., 2010; Li et al., 2011; Santos et al., 2012).
Há uma procura cada vez maior por fontes renováveis de energia, onde variadas plantas
são estudadas como potenciais materiais para produção de biodiesel (Santos et al., 2012). O
óleo de crambe é visto como uma fonte de energia limpa e ecológica por ser biodegradável, não
tóxico e praticamente não conter enxofre e aromáticos (Wazilewski et al., 2012a). Segundo
Roscoe et al. (2010), ele possui vantagens na produção de biodiesel, como baixo ponto de fusão
e alta estabilidade oxidativa e, de acordo com Wazilewski et al. (2012b), o biodiesel de Crambe
é mais estável do que o biodiesel de soja, sendo que ao misturar os dois combustíveis ocorre um
aumento da estabilidade se comparado com a do biodiesel de soja pura.
Deste modo, a inserção do Crambe na indústria vem ganhando força ao longo dos anos,
e, para que se possa atender a futuras demandas e obter uma maior produtividade faz-se
necessário o desenvolvimento de técnicas adequadas de manejo. Dentre estas, tem-se o
armazenamento dos grãos, que é considerado uma etapa crítica, devido a possibilidade de
ocorrerem mudanças físicas, químicas e microbiológicas que podem comprometer a
estabilidade, qualidade e o valor nutritivo do produto armazenado (Andrade et al., 2006; Costa
et al., 2015). De forma a evitar que estas mudanças ocorram durante o armazenamento faz-se a
secagem, que permite que a quantidade de água presente no produto diminua, acarretando na
redução da atividade biológica (Corrêa et al., 2007). Outra vantagem da secagem é a
possibilidade de se antecipar a colheita, reduzindo perdas que seriam causadas por mudanças
climáticas indesejáveis (Kanaan et al., 2016).
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Conhecer o comportamento dos fenômenos envolvidos na secagem é de significante
importância para o projeto, operação e simulação de sistemas industriais de secadores (Corrêa et
al., 2003). A obtenção de um modelo que represente o processo de secagem é de grande
relevância por permitir a predição do tempo de secagem, em diversas condições de operação, a
partir da solução do mesmo.
Os modelos de secagem em camada fina não consideram gradientes de umidade do ar e
temperatura nos grãos nos intervalos de tempo, sendo assim, estes parâmetros permanecem
constantes (Jayas et al., 1991). Estes modelos podem ser classificados em: empíricos, semiteóricos e teóricos.
Os modelos de leito profundo descrevem o processo difusivo da umidade no interior do
grão ou entre a superfície do mesmo e o ar atmosférico e também dizem sobre os fenômenos de
transferência de massa e energia que existem nos volumes de vazio, cujo fenômeno é
convectivo. Sendo assim, o modelo de leito profundo é dependente do modelo de camada fina
(Pabis et al., 1998; Borges, 2002). São classificados em: modelos logarítmicos, modelos de
balanço de energia e massa e modelos de equações diferenciais parciais, sendo o último o
modelo considerado mais preciso, devido ao menor número de condições simplificadoras
(Parry, 1985).
Além da importância de se caracterizar o processo de secagem e encontrar um modelo
que o represente de maneira adequada, hoje em dia, vê-se a necessidade de se estudar o
consumo energético dos processos, de forma a se obter a melhor tecnologia.
Segundo Luz (2010) e Defendi et al. (2015), o consumo energético no processo de
secagem é significativo e seu valor depende de propriedades do sólido, do fluido e do
equipamento, por isso, deve-se buscar a condição de temperatura do gás de aquecimento que
proporcione o menor consumo de energia e custo de produção, sem perder a qualidade final do
produto.
Para representar o desempenho energético do processo de secagem, um dos critérios
mais citados é a eficiência energética (Kudra, 2004). Ela é definida como a relação entre a
energia necessária para evaporar a mistura fluida e a energia requerida para aquecer o ar de
secagem, sendo que estas duas formas de energia caracterizam a maior parte da energia presente
no processo de secagem (Fernandes, 2005). Então, segundo Johann (2016), pode-se utilizar
como função objetivo a maximização dessa eficiência. E, conforme cita Dalbello (1995), tanto a
temperatura do ar como a velocidade do ar de secagem são fatores relevantes na avaliação da
eficiência do processo e qualidade final do produto.
Pode-se seguir para a simulação e otimização do processo de secagem como alternativa
para quantificar a eficiência energética, determinando, com isso, as melhores condições
operacionais com base na função objetivo devidamente escolhida.
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No trabalho de Curcio et al. (2015) foi realizada a otimização da secagem convectiva de
vegetais utilizando o algoritmo CDOS com o intuito de estabelecer o melhor conjunto de
condições operacionais que levassem à qualidade e segurança de alimentos secos.
Basile et al. (2015) estudaram a reação de troca água-gás em reatores de membrana seletiva de
hidrogênio utilizando o método de otimização CDOS para analisar a influência de alguns
parâmetros na performance da troca água-gás em termos de conversão de CO, recuperação de
hidrogênio e pureza do hidrogênio permeado. Chakrabortv et al. (2014) empregaram o método
de otimização CDOS para encontrar as melhores condições de taxa de fluxo cruzado, pressão
transmembranar, pH e razão polímero/metal de modo a maximizar o índice de desempenho da
remoção de crômio tóxico de soluções aquosas.
O presente trabalho tem como objetivo a otimização da eficiência energética do
processo de secagem do crambe em um secador horizontal. Para efetuar a mesma será realizada
a representação matemática do processo de secagem por meio do modelo de dupla resistência à
transferência de massa. O método de otimização a ser empregado será o da direção conjugada
com deslocamento ortogonal e a obtenção do melhor resultado levará em consideração a
inserção de restrições baseadas nas condições operacionais, além disso, modificações nas
condições iniciais e critérios para representar a eficiência energética serão efetuadas.

2. Materiais e Métodos

Utilizou-se o modelo de dupla resistência à transferência de massa para descrever o
processo de secagem, empregado também nos estudos realizados por Stakić e Tsotsas (2005) na
secagem de carvão industrial e cubos de batata por Stakić et al. (2011).
As taxas de secagem são representadas por:
̅ − X ∗ )ρS (1 − ε)
ΨS = k S (X

Eq.(01)

ΨF = k F (Y∗ − Y)

Eq.(02)

Em que Ψ é a taxa de secagem (kg/m2min), k S é o coeficiente interno de transferência
de massa (m/min), ̅
X é a umidade média dos grãos (b.s.), X ∗ é a umidade de equilíbrio dos
grãos (b.s.), ρS é a densidade dos grãos (kg/m3), ε é a porosidade do leito, k F é o coeficiente
externo de transferência de massa (kg/m2min), Y ∗ é a umidade de equilíbrio do ar de
secagem (b.s.), Y é a umidade do ar de secagem (b.s.).
Como não existe acúmulo na interface sólido/ar, o fluxo de água que entra na superfície
externa do sólido é igual ao fluxo de água que sai da interface em direção ao seio do gás, ou
seja:
ΨS = ΨF

Eq.(03)
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Conforme cita Johann (2016), a cinética do processo de secagem de grãos em leito
profundo pode ser obtida por meio de balanços de massa e energia aplicando os princípios de
conservação. Assim, mediante algumas hipóteses simplificadoras, têm-se as equações que
representam a secagem, na ordem, balanço de massa no sólido, balanço de massa no ar, balanço
de energia no sólido e balanço de energia no ar:
∂X
(1 − ε) = Ψ
∂t
∂
∂
∂X
(YρG )ε = −vε (ρG Y) − ρS (1 − ε)
∂t
∂z
∂t
∂
∂X
(ρS HS )(1 − ε) = λρS (1 − ε) + hc (TG − TS )
∂t
∂t
∂
∂X
∂
(ρG UG )ε = −λρS (1 − ε) + hc (TS − TG ) − vε (ρG HG )
∂t
∂t
∂z
ρS

Eq.(04)
Eq.(05)
Eq.(06)
Eq.(07)

As condições iniciais e de contorno utilizadas estão expressas nas Equações (08) a (14).
X(z, 0) = X 0

Eq.(08)

Y(𝑧, 0) = Y0

Eq.(09)

TG (z, 0) = TS (z, 0)

Eq.(10)

TG (z, 0) = Tamb

Eq. (11)

TG (0, t) = TGfeed

Eq. (12)

∂X
Ψ
=
|
∂t 𝑧=0 ρS (1 − ε)

Eq.(13)

∂X
λρS (1 − ε) + hc (TG − TS )
∂
HS |
= ∂t
∂t
ρS (1 − ε)
𝑧=0

Eq.(14)

Em que v é a velocidade do ar de secagem (m/s), 𝜀 é a porosidade, z é a coordenada
espacial, paralela ao fluxo de ar (m), ρG é a densidade do ar de secagem (kg/m3), ρS é a
densidade dos grãos (kg/m3), HS é a entalpia dos grãos (kJ/kg), λ é o calor de vaporização da
água pura (kJ/kg), hc é o coeficiente volumétrico de transferência de calor (kJ/min m3 °C), TG é
a temperatura do ar de secagem (°C), TS é a temperatura dos grãos (°C), TGfeed é a temperatura
de alimentação do ar de secagem (°C), Tamb é a temperatura ambiente (ºC), UG é a energia
interna do ar de secagem (kJ/kg) e HG é a entalpia do ar de secagem (kJ/kg).
Segundo Glueckauf e Coates (1947), o coeficiente interno de transferência de massa é
correlacionado com a difusividade efetiva por:
k S = 15

Deff
rp 2

Eq.(15)

Em que Deff é a difusividade mássica efetiva (m2/min) e rp é o raio dos grãos (m).
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O coeficiente externo de transferência de massa, k F , pode ser estimado mediante
utilização da correlação empírica proposta por Ranz e Marshall (1952), para leito fixo, desde
que Re > 80:
Sh =

k F 2rp
= 2 + 1.8Re1/2 Sc1/3
D

Eq.(16)

Em que Sh, Re e Sc são os números adimensionais de Sherwood, Reynolds e Schimdt,
respectivamente, e D é a difusividade do ar (m2/min).
Outros parâmetros do modelo, como densidade, calor específico, condutividade e
difusividade térmica, foram ajustados a partir dos dados experimentais referentes à secagem dos
grãos crambe, obtidos no estudo de Cruz (2016). Estes parâmetros variam ao longo do processo
de secagem, por isso foram avaliados considerando as propriedades de cada componente puro
presente nos grãos de crambe. As Equações (17) a (21), sugeridas no trabalho de Singh e
Heldman (1993), foram utilizadas para determinar as propriedades comentadas.
ρS =

1−ε
x
∑ ( j)
ρj

Eq.(17)

cpS = ∑ xj × cpj

Eq.(18)

1
1
κS = [∑ xvj × κj +
x ]
2
∑ ( vj )
kj

Eq.(19)

∝S = ∑ xj ×∝j

Eq.(20)

xj
ρj
xvj =
x
∑ ( j)
ρj

Eq.(21)

Sendo xj a fração mássica de cada componente puro, cpS o calor específico (J/kgºC), xvj
a fração volumétrica de cada componente puro, κS a condutividade térmica do sólido (W/mºC) e
∝S é a difusividade térmica do sólido (m2/s).
O coeficiente interno de transferência de massa, k S , foi representado por meio de uma
função linear considerando a umidade dos grãos de crambe, que é dependente da temperatura do
ar de secagem e do tempo (Equação (22)), sendo α o parâmetro ajustado.
k S = α X(z, t)

Eq.(22)

A avaliação dos valores de hc e α foi efetuada conforme apresentado por Johann (2016)
em seu trabalho, onde a adequação dos resultados encontrados aos dados experimentais foi
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comprovada mediante testes estatísticos, sendo as equações ajustadas expressas nas Equações
(23) e (24).
hc = 2,5381 × 107 v 0,0725 TG feed 0,1532

Eq.(23)

α = 0.1894e0.0167TG feed

Eq.(24)

Sendo assim, o modelo matemático consistiu em um sistema de equações diferenciais
(Equações (04) a (14)), o qual foi discretizado por diferenças finitas, em relação ao espaço, com
10 elementos de discretização, obtendo-se com isso um sistema de equações diferenciais
ordinárias. Para sua resolução empregou-se o método das linhas e, após isso, o método
numérico de Rosenbrok, com a rotina dsolve, do software Maple 14®.
Na otimização da eficiência energética foram utilizados critérios de eficiência
energética como função objetivo, propostas por Kudra (2004) em seu estudo, expressas nas
Equações (25) e (28).
De acordo com Kudra (2004), a eficiência energética instantânea, que muda a cada
intervalo de tempo, pode ser definida como:
E=

energia requerida para evaporação ER
=
energia requerida para aquecer o ar EA

Eq.(25)

Sendo:
ER = −ms λD
TGfeed

EA = vAε ∫

TG,0

dX
dt

ρG HG dTG

Eq.(26)
Eq.(27)

Em que ER é a energia consumida para remover a umidade (kJ/min), mS é a massa dos
grãos secos (kg), λD é o calor de dessorção (kJ/kg), EA é a energia total gasta para aquecer o ar
de secagem por unidade de tempo (kJ/min), TG,0 é a temperatura inicial do ar de secagem (°C) e
cpG é o calor específico do ar de secagem (kJ/kg °C).
Na Equação (28) tem-se a eficiência térmica.
E=

Tgás,e − Tgás,s
Tgás,e − Tamb

Eq.(28)

Em que 𝑇𝑔á𝑠,𝑒 é a temperatura do ar de secagem na entrada do secador e 𝑇𝑔á𝑠,𝑠 é a
temperatura do ar de secagem na saída do secador.
As variáveis selecionadas para realizar a otimização energética foram a temperatura do
ar e velocidade do ar de secagem, sujeitas as restrições apresentadas nas Equações (29) e (30). O
limite inferior de temperatura foi escolhido de forma a ser superior à temperatura ambiente e o
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limite superior teve como base restrições do equipamento. Para a velocidade do ar de secagem,
restrições de operação do ventilador foram determinantes na escolha dos limites de
funcionamento do mesmo.
40°C ≤ TGfeed ≤ 60 °C

Eq.(29)

1,5 m/s ≤ v ≤ 2,5 m/s

Eq. (30)

Após obtenção das equações e parâmetros que representam o processo de secagem,
construiu-se um programa computacional com o intuito de inserir o critério de eficiência
energética como função objetivo e implantar o método de otimização para resolução do
problema proposto. Assim, para resolução da otimização da função objetivo, cuja finalidade era
a de maximizá-la, aplicou-se a estratégia Global Search, da rotina Search, do software
Maple 14®, que faz a inclusão das restrições para definir o ponto ótimo da função objetivo
(método CDOS).
Na Tabela 1 tem-se as condições operacionais do processo de secagem do crambe que
foram empregadas na otimização.

Tabela 1: Condições operacionais da secagem do crambe.
Parâmetro

Valor

Umidade inicial dos grãos (b.s.)

X 0 = 0,24; 0,31 e 0,38

Umidade final dos grãos (b.s.)

X f = 0,10

Temperatura inicial dos grãos e do ar de secagem (ºC)

TS0 = TG0 = 25

Umidade inicial do ar de secagem (b.s.)

Y0 = 0,006

Altura do leito (m)

L = 0.01

Área transversal do leito (m²)

A = 0,003

Foram realizadas otimizações com diferentes valores de umidade inicial, conforme
apresentado na Tabela 1, com o objetivo de verificar a influência deste parâmetro na condição
ótima de operação do secador. A umidade final do grão de crambe foi escolhida de acordo com
o estabelecido por Knights (2002) e Glaser (1996) em seus respectivos trabalhos, onde
indicaram que o armazenamento e comercialização dos grãos devem ser efetuados com 10% ou
menos de conteúdo de água.
Ajustaram-se superfícies de resposta com as variáveis temperatura do ar de secagem,
velocidade do ar e eficiência energética e temperatura do ar de secagem, velocidade do ar e
tempo de secagem para comparar os resultados obtidos com os dois critérios de eficiência
energética empregados e diferentes umidades iniciais do grão, assim como para verificação do
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perfil das superfícies. Calculou-se o coeficiente de determinação (R²) para constatar se houve ou
não um bom ajuste.
Aplicou-se o critério de desejabilidade para avaliar a influência do tempo e da eficiência
energética na otimização do processo de secagem, devido à relevância de se considerar o tempo
total de secagem, sendo que existe a possibilidade de se escolher pontos ótimos que conferem a
melhor eficiência energética, porém um tempo de secagem muito maior, acarretando em custos
adicionais e, caso somente o tempo de secagem for considerado na otimização, a eficiência
energética do processo pode ser muito baixa, ocasionando gastos a mais com o fornecimento de
energia.
Sendo assim, estas duas variáveis foram primeiramente normalizadas mediante a
Equação (31), após isso, atribuiu-se um peso (p) às mesmas para obtenção de uma nova variável
normalizada, chamada de desejabilidade, Equação (32), com p variando de 0,1 a 0,9.
Variável normalizada i =

Maior valor − Valor da posição i
Maior valor − Menor valor

Desejabilidade = p (Eficiência) − (1 − p)(Tempo)

Eq. (31)
Eq. (32)

Por fim, ajustou-se uma superfície de resposta utilizando a desejabilidade para os
resultados encontrados com cada peso empregado, verificando se houve ou não ajuste por meio
da determinação do R².
Além disso, para averiguar o comportamento da eficiência energética caso o tamanho
do leito fosse modificado, foram aumentados os valores da área transversal ao fluxo de ar e da
profundidade do leito dos grãos de crambe reais, em 100 e 10 vezes, respectivamente. Procedeuse com a rotina de otimização da mesma forma, avaliando as duas equações propostas para a
eficiência energética e mudando-se a umidade inicial do grão de crambe, ajustando as
superfícies de resposta e verificando o R².

3. Resultados e Discussão

Os resultados encontrados de condições operacionais ótimas do processo de secagem
para os dois tamanhos de leito simulados estão expressos na
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Tabela 2: Resultados da otimização da eficiência energética da secagem de crambe.

Equação
(25)
Equação
(28)

Umidade
(% b.s.)
24
31
38
24
31
38

Temperatura
(ºC)
40
40
40
40
40
40

Velocidade
(m/min)
90
90
90
90
90
90

Eficiência para
L=0,01 m
0,02837
0,03699
0,04515
0,02526
0,02526
0,03083

Eficiência
para L=0,1 m
0,2750
0,3610
0,4560
0,2450
0,2450
0,3043

Observa-se que as simulações efetuadas com dimensões de leito diferentes levaram aos
mesmos resultados de condição ótima para as duas equações de eficiência aplicadas e condições
iniciais de umidade do grão variadas, sendo as condições ótimas correspondentes às menores
temperatura do ar e velocidade do ar de secagem. Porém, a eficiência energética aumentou
significativamente com o aumento das dimensões do leito, além disso, ela foi maior quando a
umidade inicial do grão aumentou, exceto para as umidades iniciais de 24% e 31% b.s. para a
Equação (28), cujos valores foram iguais. Com relação às superfícies de resposta, o R² de todas
elas foram superiores a 0,99, indicando um ajuste satisfatório das mesmas aos resultados
encontrados. Exemplos das superfícies geradas se encontram nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Superfície de resposta para X0=24% b.s. e L = 0,01 m. (a) Com Equação (25)
e (b) Com Equação (28).
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Figura 2: Superfície de resposta para X0=24% b.s. e L = 0,1 m. (a) Com Equação (25)
e (b) Com Equação (28).

Os resultados encontrados para a temperatura e velocidade do ar de secagem ótimas são
coerentes, visto que o aumento da temperatura do ar ocasiona um aumento no consumo
energético proveniente do aquecimento do ar desde a temperatura ambiente até a temperatura de
operação. Igualmente, a energia térmica empregada para aquecer o ar é maior quanto mais
elevado é o valor da velocidade do ar de secagem. Sendo assim, como a energia requerida para
aquecer o ar é inversamente proporcional à eficiência energética, seu aumento provoca uma
diminuição da eficiência.
Nos estudos de Young e Dickens (1975) e Walker e Bakker-Arkema (1978) notou-se
que o aumento da temperatura do ar de secagem diminuiu a eficiência energética, assim como o
aumento do fluxo do ar de secagem. No trabalho de Dalbello (1995), com a secagem do milhopipoca e do amendoim, obteve-se a melhor eficiência energética na utilização da menor
temperatura do ar (40ºC), sendo que ao aumentá-la existia uma tendência de redução da
eficiência. Conforme verificado por Hernández-Dias et al. (2013) e Amantéa et al. (2013), na
secagem de grãos de café e grãos de milho, respectivamente, a maior eficiência energética foi
alcançada nas condições de menor temperatura do ar e velocidade do ar de secagem.
Avaliou-se também a interação entre a temperatura e velocidade do ar com o tempo de
secagem nas simulações com as duas dimensões de leito, utilizando os dois critérios de
eficiência energética (Figuras 3 e 4).
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Figura 3: Superfície de resposta para o tempo, com X0=24% b.s. e L = 0,01 m. (a) Com
Equação (25) e (b) Com Equação (28).

Figura 4: Superfície de resposta para o tempo, com X0=24% b.s e L = 0,1 m. (a) Com
Equação (25) e (b) Com Equação (28).

Nota-se que, tanto no emprego da Equação (25) como da Equação (28), a velocidade do
ar de secagem não influenciou no tempo total de secagem, sendo somente a temperatura do ar
um fator relevante, onde ao se aumentar a mesma o tempo total de secagem tende a diminuir.
Além disso, observou-se que para os dois critérios de eficiência aplicados o tempo total de
secagem foi o mesmo, sendo que somente o resultado encontrado com a umidade inicial do grão
de 24% b.s. foi diferente com relação à Equação empregada.
Ainda, verificou-se que o tempo de secagem tende a ser maior conforme aumentam-se a
umidade inicial do grão e o tamanho do leito, onde, fixando a umidade inicial do grão e a
equação aplicada, o tempo total aumentou um minuto com o aumento do leito. E, mantendo-se o
tamanho do leito fixo, o tempo total de secagem aumentou três minutos de 24% b.s. para
31% b.s. e dois minutos de 31% b.s. para 38% b.s., chegando a 28 minutos com 38% b.s. e
L = 0,1 m. Verificou-se também que o coeficiente de determinação, R², para todas as superfícies
de resposta foi superior a 0,98, o que demonstra bom ajuste das mesmas aos resultados obtidos.
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Com relação à aplicação do critério de desejabilidade, tem-se nas Figuras 5 e 6 as
superfícies de resposta geradas para algumas das condições simuladas.

Figura 5: Superfície de resposta para a desejabilidade, com X0=24% b.s., Equação (25) e
L = 0,1 m. (a) Com peso = 0,1 e (b) Com peso = 0,7.

Figura 6: Superfície de resposta para a desejabilidade, com X0=38% b.s., Equação (25) e
L = 0,1 m. (a) Com peso = 0,1 e (b) Com peso = 0,7.

Observou-se que os resultados obtidos para a condição ótima de temperatura e
velocidade do ar de secagem foram idênticos em todos os casos analisados para o mesmo valor
de peso e critérios utilizados, exceto para a umidade inicial de 38% b.s. e p=0,1, onde o valor
ótimo da velocidade do ar de secagem variou conforme a equação empregada. Com relação à
desejabilidade, os resultados encontrados seguiram um mesmo padrão de comportamento, sendo
que os valores variaram muito pouco de uma equação para outra e com a mudança da umidade
inicial.
Notou-se, além disso, que o valor da desejabilidade aumentou conforme aumento do
peso, exceto para o caso da umidade inicial de 38% b.s. e Equação (28) no leito com dimensões
aumentadas, onde ocorreu variação significativa nos valores obtidos com cada peso aplicado.
Ainda, observou-se que até a situação com p=0,6 a condição ótima era a menor velocidade do ar
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de secagem e maior temperatura do ar, porém, de p=0,7 a p=0,9 a condição ótima para a
temperatura passou a ser a temperatura do ar mais baixa.
Como a influência do consumo energético no resultado é mais significativa conforme
aumenta-se o peso, ao simular uma situação onde o mesmo prevalece há a tendência de o
resultado ser igual ao obtido sem considerar a desejabilidade. Do mesmo modo, quando o peso
é baixo, o valor do tempo total de secagem é mais relevante para o processo, por isso a condição
ótima tende a ser a da maior temperatura do ar, que leva a um tempo de secagem menor. Sendo
assim, tem-se que a condição ótima de secagem é dependente do objetivo particular de cada
processo, podendo este ser o tempo total necessário para a secagem ou o menor consumo
energético.

4. Conclusão

Nas simulações realizadas para a eficiência energética, observou-se que ao variar o
critério aplicado e umidade inicial do grão, os mesmos resultados de condição ótima foram
obtidos, os quais foram as menores temperatura e fluxo do ar de secagem. Ainda, a eficiência
energética aumentou com o aumento das dimensões do leito e umidade inicial do grão.
Para as superfícies de resposta geradas com o tempo de secagem, notou-se que a
velocidade do ar não influenciou no mesmo, porém, o aumento da temperatura do ar implicou
em uma redução do tempo total de secagem. Por outro lado, o aumento da umidade inicial do
grão ocasionou em um maior tempo de secagem.
Nas simulações efetuadas com a desejabilidade, observou-se que, em grande maioria, os
mesmos resultados de condição ótima foram obtidos, com um mesmo valor de peso e equações
utilizadas, porém, notou-se uma mudança da temperatura ótima entre p=0,6 e p=0,7.
Portanto, vê-se que a condição ótima de operação pode variar conforme o objetivo
principal pretendido no processo de secagem.
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