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RESUMO 
A cinética de secagem tende a admitir o comportamento de um material sólido quando submetido à secagem, 
sob determinada condições. Modelos matemáticos são utilizados com o intuito de representar 
satisfatoriamente a perda de água durante o processo de secagem de sementes de soja, desta forma, 
contribuem para a obtenção das melhores condições e desempenho da operação. Neste contexto, esse 
estudo visa utilizar sete modelos matemáticos, classificados em empíricos e semi-empiricos, afim de 
descrever o comportamento da secagem de sementes de soja em camada delgada em diferentes temperatura 
de ar de secagem (30, 50 e 70°C). Conclui-se que os modelos generalizados empíricos e semi-empirícos 
melhores ajustados para as secagens convencionais foram de Aproximação de Difusão, Dois Termos e Midilli 
et al. para todas as temperaturas de ar de secagem trabalhadas. Desta forma, estes modelos podem ser 
usados na simulação, na otimização e no controle de processos de secagem como também no projeto de 
equipamentos. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Transferência de calor; Transferência de massa; Ajuste matemático. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

O estudo da secagem de sementes de soja torna-se cada vez mais importante, pois 
baseia-se em aspectos como a competitividade sobre o mercado externo e interno, o meio 
ambiente, a qualidade sobre o produto final e o consumo de energia. Esses fatores estão 
interligados e podem sofrer constantes mudanças. Com isso, a pesquisa e a procura por 
soluções para esses componentes são cada vez mais intensas. 

Um número significativo de estudos tem investigado a cinética de secagem de vários 
produtos agrícolas, a fim de avaliar diferentes modelos matemáticos descrevendo as 
características da secagem em camada delgada (BABALIS et. al, 2006). Equações de 
secagem de camada delgada são ferramentas importantes na modelagem matemática 
quando relacionado ao processo de secagem, pois além de práticos, apresentam bons 
resultados (ERBAY; ICIER, 2010).  

Em estudos relacionados aos sistemas de secagem, o dimensionamento, a 
otimização e a determinação da viabilidade de sua aplicação comercial, podem ser 
realizados por meio de simulações matemáticas. Para isso, é necessário a utilização de 
modelos matemáticos que possam representar satisfatoriamente a perda de água durante 
o processo de secagem do produto (BERBERT et. al, 1995), contribuindo para obter as 
melhores condições e desempenho da operação, além do menor custo. 

Boeri e Khatchatourian (2012) observaram que para leitos em camada delgada, a 
área superficial de sementes de soja disponível em contato com o ar é maior em 
comparação à área de leitos empacotados (camada espessa), devido a dispersão das 
sementes. Com isso, as transferências de massa e de energia entre a semente e o ar são 
diferentes entre leitos de camada delgada e leito de camada espessa, uma vez que a área 
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superficial pode impactar nas taxas de secagem (MEISAMI-ASL et. al, 2010). No entanto, 
uma camada espessa é constituída por um conjunto de camadas delgadas 
(KASHANINEJAD et. al, 2007). 

Atualmente a literatura especializada apresenta diferentes modelos matemáticos 
apropriados para descrever a secagem de produtos agrícolas em camada delgada durante 
um intervalo de tempo, podem ser descritos pelos métodos teóricos, semi-empirícos e os 
totalmente empíricos (SHARAF-ELDEEN; HAMDY, 1979).Segundo Babalis et al., (2006), 
aos modelos teóricos sugerem que o transporte de umidade é controlado essencialmente 
por mecanismos internos de resistência, já os semi-empirícos são modelos Os modelos 
semi-empíricos são derivados diretamente da solução geral da lei de Fick por simplificação. 
E por fim, os modelos empíricos são derivados de relações estatísticas e estão relacionados 
diretamente o conteúdo de umidade com o tempo, sem levar em consideração a parte física 
do processo de secagem. Desta forma, estes tipos de modelos (empíricos e semi-
empíricos) são válidos nos intervalos específicos de temperatura, velocidade do ar e 
umidade para o qual eles são desenvolvidos. 

Pesquisas relacionadas ao estudo da cinética de secagem em camada delgada, vem 
sendo cada vez mais realizadas em diversos produtos agrícolas, como sementes, grãos, 
frutos e em algumas espécies de plantas, com importância econômica. Alexandre et. al, 
(2009) estudaram a secagem de abacaxi em fatias sem talo, operando em um secador de 

leito fixo, com 1,0 cm de espessura de camada e velocidade do ar de secagem de 1,4 m.s
-

1
. As cinéticas de secagem obtidas, foram ajustadas pelos modelos matemáticos de Page, 

Henderson e Pabis e Lewis. Ambos os modelos utilizados ajustaram- se bem aos dados 
experimentais, podendo ser aplicados na predição da secagem de abacaxi em fatias, porém 
o melhor resultado encontrado foi para o modelo matemático de Page. 

Panchariya et. al, (2002) ajustaram várias equações aos dados experimentais da 
secagem de chá preto com faixas de temperatura de 80 a 120°C e faixa de velocidade de 

fluxo de ar de 0,25 a 0,65 m.s
-1 utilizando diferentes modelos semi-teóricos como os modelos 

de Lewis, Page, Page Modificado, Dois Termos e Henderson & Pabis, com base nas 
proporções da diferença entre os teores de umidade inicial e final, e o teor de umidade de 
equilíbrio. Concluíram que o modelo de Lewis reproduziu melhor os dados experimentais 
de secagem em camada delgada para o chá preto. 

Nesse contexto, o objetivo desse estudo é ajustar os dados experimentais obtidos 
no comportamento cinético das secagens, por meio de diferentes modelos matemáticos 
semi-empíricos e empíricos, afim de avaliar o que melhor descreve esse comportamento. 

 
2  MATERIAIS E METÓDOS 
 

2.1 SECADOR 

O secador de leito fixo é composto de um soprador que fornece um fluxo de ar, com 

vazão ajustada por um “dumper”, através de quatro resistências elétricas acionadas 

separadamente (uma de 2200 W, duas de 2500 W e uma de 3000 W) e reguladas por um 

variador de voltagem (VARIAC), uma bandeja retangular de dimensões de 43 por 42 cm e 

uma mesa de suporte para a bandeja. 

Além disso, a velocidade e a temperaturas do ar de secagem foram medidas, 

respectivamente, com um anemômetro digital (precisão: 0,1m/s) e por meio de um termopar 

inserido dentro do fluxo de ar no interior do secador, acoplado a um indicador digital de 
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temperatura (precisão: 0,5ºC), uma balança semi-analítica com leitura mínima de 0,01 g, 

um cronômetro e uma estufa que opera a 105 °C ± 2°C. 

Foi necessário um papelão com as mesmas dimensões que a bandeja do secador 

com um furo circular no meio de mesmo raio da peneira circular utilizada, de característica 

(Tyler 9 – abertura 2 mm) e diâmetro de 20 cm, a qual foi utilizada para colocar as amostras 

de sementes de soja do cultivar Monsoy 6410, conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1: Esquema utilizado para as operações de secagens das sementes de soja. 

Fonte: Autores 

 

2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

As amostras de sementes de soja transgênica Monsoy 6410 foram utilizadas nas 

operações convencionais e intermitentes, em leito fixo e em camada delgada, em ambas 

as operações trabalharam-se com umidade inicial de 20% (b.s), velocidade fixa do ar de 1 

m.s-1, em duplicata e em sequência randômica. 

As amostras foram submetida as secagens convencionais nas temperaturas de ar de 

secagem de 30°C, 50°C e 70°C, respectivamente. Primeiramente, ajustou-se a velocidade 

e a temperatura do ar do secador a ser trabalhada sobre a peneira. Para determinar as 

condições ambientais, no caso, temperatura e umidade do ar, foi utilizado um psicrômetro 

do tipo temperatura de bulbo seco/bulbo úmido. 

As sementes de soja foram hidratadas antes de serem submetidas ao processo de 

secagem, para atingir a condição inicial de umidade de 20% em b.s. Uma parcial de soja 

hidratada utilizou-se o método do peso seco constante em estufa a 105 °C± 2°C por 24 

horas. O restante da soja hidratada cobriu-se a superfície da peneira com uma 

monocamada de aproximadamente 115g de soja e mediu-se a massa do sistema peneira 

mais soja. Colocou-se a peneira com soja sobre a bandeja e o papelão, conforme a Figura 

1 e acionou o cronômetro, dando início a secagem da mesma. A massa de soja mais a 

peneira foi pesada a cada 1 min em balança semi-analitica (precisão: 0,01g), o 

procedimento foi finalizado quando obteve-se uma umidade final de 12% (b.s). 

2.3 MODELOS MATEMÁTICOS PARA SECAGEM EM CAMADA DELGADA 

Os modelos matemáticos utilizados nos ajustes das curvas de secagem em camada 
delgada, para as secagens convencionais, estão apresentados na Tabela 1. A unidade do 
tempo foi tomada em segundos. 
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YR é a razão de umidade, dada por: 

 

Em que 𝑌𝑠 é a umidade contida no material em base seca (kgágua. kgsólido seco -1), 

𝑌𝑠𝑜 é o teor de umidade inicial do material (kgágua. kgsólido seco -1) e 𝑌𝑠e é a umidade de 

equilíbrio do material (kgágua. kgsólido seco -1). Habitualmente, estas expressões 

empíricas são ajustadas para cada condição de secagem (temperatura do ar, velocidade e 

umidade) e em alguns casos expressões adicionais são incrementadas para acrescentar a 

influência da temperatura nas curvas de secagem (DEFENDI, 2015). 

A escolha de um bom modelo para representar o processo em estudo não pode levar 

em consideração apenas o bom ajuste aos dados, mas como também a capacidade em 

descrever adequadamente a população em estudo, de forma que vários critérios podem 

ser utilizados com esse objetivo. Alguns dos critérios mais utilizados na literatura para a 

seleção de modelos não lineares empregado nesse estudo, serão descritos a seguir na 

Tabela 1: 

 
Tabela 1: Modelos matemáticos empíricos e semi-empíricos 
 

Modelo Equação 

Newton YR= exp (-kt) 

Page YR= 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡𝑛) 

Henderson e Pabis YR= 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) 

Logarítmico YR=𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) + 𝑐 

Dois Termos 𝑌𝑅 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑜𝑡) + 𝑏𝑒𝑥𝑝(−𝑘1𝑡) 

Aproximação da Difusão 𝑌𝑅 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) + (1 − 𝑎)exp(−𝑘𝑏𝑡) 

Midilli et al. 𝑌𝑅 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡𝑛) + 𝑏𝑡 

Fonte: Meisami-Asl et. al, (2010) 

 

EQM – Erro Quadrático Médio: é descrito pelos desvios do modelo, 

considerando a diferença entre os valores preditos e os valores experimentais 

(VIEIRA et al., 2008). É calculado pela seguinte forma: 

 

 

Em que 𝑦𝑖 é o i-ésimo valor da resposta; �̂�𝑙 é a estimativa de 𝑦𝑖 e n o número de 

observações da amostra. Desta forma, o somatório da diferença do experimental do 

calculado, é designado de Soma dos Quadrados do Resíduo do modelo (SQE). 

𝑌𝑅 =  
𝑌𝑠 − 𝑌𝑠𝑒

𝑌𝑠𝑜 − 𝑌𝑠𝑒
 (1) 

𝐸QM =  
∑ (yi

n
i=1 − yî)²

n
=

SQE

n
 (2) 
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Raiz de EQM: produz o Desvio Quadrático Médio, considerada uma boa medida 

de precisão. É descrito pela Equação 3, como: 

 

Raiz de EQM =  
∑ (yi

n
i=1 −  yî)²

n
=

SQE

n
 

(3) 

 
AIC- Critério de Informação de Akaike: Akaike (1973), sugeriu a utilização do 

Critério de Informação de Akaike (Akaike Information Criterion). Este critério é 

baseado na Divergência de Kullback e Leibler (1951), o qual é uma medida da 

“distância” entre o modelo identificado e um teórico “modelo real”. É definido como: 

 

 

Em que p é o número de parâmetro do modelo 
 

BIC- Critério de Informação Bayesiano: é um modelo proposto por Schwarz 

(1978), e representado pela Equação 5: 

 

𝐵𝐼𝐶 =  𝑛 ln(
𝑆𝑆𝑅

𝑛
) + 𝑝 ln 𝑛   (5) 

 
O critério da Informação BIC de Schawarz (1978) é semelhante ao modelo 

proposto por Akaike (1974), porém em estrutura Bayesiana. 

Os índices analisam a bondade do ajuste do modelo e o número de parâmetros 

necessários para se obter esse grau de ajuste. Índices que apresentam valores baixos, 

indicam um melhor modelo, ou seja, aquele com menos parâmetros e que ainda 

fornece um ajuste adequado aos dados (MISCHAN; PINHO, 2014). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os parâmetros estatísticos para cada modelo empírico e semi-empírico ajustado 

para cada temperatura de ar de secagem convencional (30, 50 e 70°C) estão apresentados 

a seguir no Quadro 1. 

Quadro 1: Valores dos parâmetros estatísticos das secagens convencionais (30, 50 e 70°C) 

AIC = n ln (
SQE

n
) + 2p (4) 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
SQE AIC BIC EQM √EQM 

 

 

 

 

30 °C 

Newton 0,09596427 -336,5815 -331,6728 0,001115864 0,03340455 

Page 0,004808784 -592,0252 -584,6621 0,000055916 0,007477707 

Henderson e 

Pabis 0,03978206 -410,3096 -402,9466 0,000462582 0,02150772 

Logarítmico 0,03003422 -432,4824 -422,6650 0,000349235 0,01868783 

Dois Termos 0,002844125 -633,1914 -620,9197 0,000033071 0,005750758 

Aproximação da 

Difusão 0,002970315 -631.458 -621,6406 0,0000345385 0,00587695 

Midilli et al. 0,002501615 -644,2268 -631,9551 0,000029089 0,00539338 

 

 

 

 

 
 

50°C 

Newton 0,3549805 -358,2263 -352,6347 0,002933724 0,05416386 

Page 0,02879167 -660,1755 -651,7881 0.0002379477 0.01542555 

Henderson 

e Pabis 0,09231287 -519,1987 -510,8113 0,000762916 0,02762094 

Logarítmico 0,08812128 -522,8215 -511,6384 0,000728275 0,02698657 

Dois Termos 0,006325637 -839,5480 -825,5691 0,0000522779 0,007230352 

Aproximação da 

Difusão 0,006330323 -841,4584 -830,2753 0,000052316 0,007233029 

Midilli et al. 0,006508168 -836,1059 -822,127 0,000053786 0,007333929 

 

 

 

 

 

70°C 

Newton 0,5105953 -243,3916 -238,1613 0,005055399 0,07110133 

Page 0,03048806 -526,0340 -518,1887 0,000301862 0,01737418 

Henderson 

e Pabis 0,1232248 -384,9699 -377,1245 0,001220047 0,03492917 

Logarítmico 0,1119591 -392,6534 -382,1929 0,001108506 0,03329423 

Dois Termos 0,007225829 -667.441 -654,3654 0,0000715428 0.008458301 

Aproximação da 

Difusão 0,007262763 -668,9261 -658,4656 0,0000719085 0,008479891 

Midilli et al. 0,005860434 -688,5943 -675,5187 0,0000580241 0,007617355 

Fonte: Dados da pesquisa 

O melhor modelo ajustado para a secagem convencional de temperatura de ar de 

secagem de 30°C e 70°C, observado na Quadro 1, foi o modelo de Midilli et al. e Dois 

Termos, respectivamente. Para a temperatura do ar de secagem de 50°C, os modelos de 

Dois Termos e Aproximação da Difusão, respectivamente, foram os que melhores 

ajustaram. 

Estes modelos apresentam 3 ou 4 parâmetros, sendo que um número de parâmetros 

elevado, tende ao melhor ajuste, portanto estes resultados foram esperados. Desta forma, 

o pior ajuste para todas as temperaturas do ar de secagem (30, 50 e 70°C), foi do modelo 

de Newton, o qual possui apenas um único parâmetro. 
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Além disso, a partir da Quadro 1, nota-se que os modelos dos ajustes das temperaturas 

de 30,50 e 70°C, todas apresentaram os modelos de Aproximação de Difusão, Midilli et al. 

e Dois Termos como os melhores modelos ajustados. Com isso, as Figuras 2, 3 e 4, 

respectivamente, representam os gráficos dos ajustes desses modelos nessas condições. 

 

Figura 2: Ajuste dos modelos de Midilli et al., Dois Termos e Aproximação de Difusão, 

respectivamente, para a temperatura do ar de secagem de 30°C 

Fonte: Autores 

 

Figura 2: Ajuste dos modelos de Midilli et al., Dois Termos e Aproximação de Difusão, 
respectivamente, para a temperatura do ar de secagem de 50°C 

Fonte: Autores 
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Figura 3: Ajuste dos modelos de Midilli et al., Dois Termos e Aproximação de Difusão, 

respectivamente, para a temperatura do ar de secagem de 70°C 
Fonte: Autores 

 

4  CONCLUSÃO 
 

Os modelos generalizados empíricos e semi-empirícos melhores ajustados para as 
secagens convencionais foram de Aproximação de Difusão, Dois Termos e Midilli et al. para 
todas as temperaturas de ar de secagem trabalhadas. Desta forma, estes modelos podem 
ser usados na simulação, na otimização e no controle de processos de secagem como 
também no projeto de equipamentos. 
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