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RESUMO

Lima, Elisiane Santana de., Transferência de calor e massa em tijolos cerâmicos industrias via
análise concentrada e estimativa de parâmetros do processo de secagem, Campina
Grande: Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Campina
Grande, 2020. 112 p. Dissertação (Mestrado).

A secagem é processo termodinâmico onde ocorre a redução do teor de umidade do solido
mediante fornecimento de energia. É uma das etapas mais importante para fabricação de um
material cerâmico argiloso, que precisa de rigoroso controle, tanto pela energia gasta, quanto
pelos danos estruturais que podem surgir nessa fase como trincas, deformações e
empenamentos que diminuem a qualidade do produto final. Neste sentido, este trabalho
objetiva estudar a secagem de sólidos porosos e com forma arbitraria usando o método da
análise concentrada. Um modelo matemático fenomenológico avançado baseado numa
análise concentrada e sua solução exata são apresentados para predizer as transferências de
massa e calor em tijolos cerâmicos vazados industriais e estimar os coeficientes de transporte.
Diferentes simulações foram realizadas para avaliar o efeito das condições do ar de secagem
(temperatura, umidade relativa e velocidade) e a posição do tijolo com relação à direção do
fluxo de ar (paralelo e perpendicular). Resultados transientes do teor de umidade e
temperatura do tijolo, e dos coeficientes de transferência de calor e massa convectivos são
apresentados, discutidos e comparados com dados experimentais, obtendo-se uma boa
concordância. Verificou-se que, quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa e
maior a velocidade do ar de secagem, maiores são os coeficientes de transferência de calor e
massa convectivos na superfície do tijolo, e mais rápido o produto perde umidade e eleva sua
temperatura. Do estudo, foram propostas condições otimizadas de secagem do tijolo cerâmico
industrial visando minimizar os defeitos no produto pós-secagem, aumentar sua qualidade
para a etapa de queima, reduzir desperdícios de matéria-prima e economizar energia no
processo.
Palavras Chave:
Secagem, Materiais cerâmicos, Modelo concentrado, Analítico, Simulação
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ABSTRACT

Lima, Elisiane Santana de., Heat and mass transfer in industrial ceramic bricks via lumped
analysis and estimation of drying process parameters, Campina Grande: Pós-Graduação
em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Campina Grande, 2020. 112 p.
Dissertação (Mestrado).

Drying is a thermodynamic process in which the moisture content of the solid is reduced by
supplying energy. It is one of the most important steps for the manufacture of a clay ceramic
material, which needs strict control, both for the energy spent, as well as for the structural
damages that can arise in this stage, such as cracks, deformations and warping that reduce the
quality of the final product. In this sense, this work aims to study the drying of porous and
arbitrarily shaped solids using the lumped analysis method. An advanced phenomenological
mathematical model based on lumped analysis and its exact solution are presented to predict
the mass and heat transfer in industrial hollow ceramic bricks and to estimate the transport
coefficients. Different simulations were performed to evaluate the effect of drying air
conditions (temperature, relative humidity and velocity) and the position of the brick in
relation to the direction of the air flow (parallel and perpendicular). Transient results of the
average moisture content and temperature of the brick, and the convective heat and mass
transfer coefficients are presented, discussed and compared with experimental data, obtaining
a good concordance. It was found that the higher the temperature, the lower the relative
humidity and the higher the velocity of the drying air, the greater the convective heat and mass
transfer coefficients on the brick surface, and the faster the product loses moisture and raises
its temperature. From the study, optimized drying conditions for the industrial ceramic brick
were proposed, in order to minimize defects in the post-drying product, increase its quality
for the firing step, and reduce waste of raw material and save energy in the process.
Key words:
Drying, Ceramic materials, Lumped model, Analytical, Simulation
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Atualmente, a cerâmica de construção brasileira integra um lugar de destaque na
economia do país. A disponibilidade de matérias-primas naturais, fontes alternativas de
energia e tecnologias práticas incorporadas em equipamentos industriais tornam as indústrias
brasileiras muito competitivas no mercado. Durante um longo período de produção de
materiais cerâmicos não ocorreram mudanças tecnológicas importantes. Somente nas últimas
décadas é que a tecnologia de fabricação de materiais cerâmicos passou por um processo de
desenvolvimento associado a inovações

A necessidade de investimento na melhoria de qualidade e produtividade é uma
preocupação crescente do setor. A materialização desta tendência vem sendo realizada ainda
lentamente, através de novas técnicas de gestão e, principalmente, pela introdução de plantas
mais atualizadas e eficientes, observadas em algumas fábricas de blocos cerâmicos estruturais
e de telhas. O setor industrial da cerâmica é bastante diversificado e pode ser dividido nos
seguintes segmentos: cerâmica vermelha, materiais de revestimento, materiais refratários,
louça sanitária, isoladores elétricos de porcelana, louça de mesa, cerâmica artística (decorativa
e utilitária), filtros cerâmicos de água para uso doméstico, cerâmica técnica e isolante
térmicos. Os materiais cerâmicos são peças bastante utilizadas pela indústria civil e o seu
processo de fabricação compreende diversas fases: exploração das jazidas, tratamento prévio
das matérias primas, homogeneização, secagem e a queima.

1

O processo termodinâmico por meio do qual ocorre a redução da umidade do sólido
mediante qualquer quantidade apreciável de energia térmica para evaporar a água e aquecer o
solido úmido é denominado de secagem, esta secagem é dada a partir do transporte de
umidade, do núcleo para a superfície do material, este transporte pode ocorrer na forma de
líquido e/ou vapor, dependendo do tipo do sólido e do percentual de umidade presente. O
estado do ar atmosférico, temperatura, umidade relativa e velocidade são condições
(parâmetros predominantes) para a determinação da duração da secagem.

A secagem artificial é realizada em câmaras de secagem ou estufas e nesta secagem as
características da matéria-prima, do formato das peças e do tipo do secador determinam o
período da secagem. O controle do processo de desumidificação e o conhecimento do
mecanismo do movimento de umidade são fundamentais, uma vez que com dados de
simulação e/ou experimental, pode-se obter condições ótimas no processo, minimizando as
perdas do produto e o consumo de energia.

O processo de secagem pode ser afetado pelas condições internas e externas do
processo, que afetam os mecanismos de migração de umidade e transferência de calor para o
material. O fenômeno da migração de umidade no interior do produto ainda não é bem
conhecido. Nesse sentido, alguns autores, como FRICKE (1981); HASATANI e ITAYA
(1992); ELIAS (1995); ITAYA et al. (1997); SILVA (2009); SILVA et al. (2011), afirmam
que, durante a secagem da argila, o mecanismo de migração de umidade dominante é o
transporte para a difusão do líquido. No entanto, outros pesquisadores como VAN DER
ZANDEN et al. (1996) e VAN DER ZANDEN (1997), consideram que o mecanismo
dominante é o transporte difusivo de líquidos e vapores, predominantemente em determinadas
etapas da secagem. Utilizou em seus trabalhos um modelo matemático que considera a
existência de transporte de líquidos e vapores, e eles obtiveram um bom ajuste entre dados
experimentais e teóricos. Esses autores relatam que o transporte de umidade nas argilas é
dominado pelo transporte de líquidos, e apenas para um pequeno conteúdo de umidade é que
o transporte de vapor tem uma contribuição significativa

Com a secagem feita de forma incorreta a retirada de água da peça fica sem controle o
que pode causar danos estruturais como trincas, deformações, empenamentos e
2

consequentemente uma grande perda de produtos, por isso operações de secagem são
importantes processos industriais e conhecer o mecanismo da transferência de umidade e calor
é de fundamental importância para a indústria cerâmica. E isto pode ser feito mediante um
estudo teórico apurado e preciso, de forma que se possa determinar os parâmetros de processo
e seus efeitos sobre a qualidade do produto final.

A modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas
reais a fim de prever o comportamento dos mesmos, ou seja, consiste na tentativa de se
descrever matematicamente um fenômeno físico. Os modelos matemáticos apresentam uma
série de aspectos úteis do ponto de vista científico. Além de apresentar naturalmente uma
linguagem concisa, traz também aspectos como a possibilidade de confirmar ou rejeitar
determinadas hipóteses relacionadas a sistemas, revelar contradições em dados obtidos e/ou
hipóteses formuladas e prever o comportamento de um sistema sob condições não testadas
em laboratórios.

Dependendo do material estudado, estes modelos matemáticos aplicados a secagem
podem ser classificados em modelos concentrado ou distribuído. As equações de secagem de
modelos concentrados, podem ser classificadas em empíricas, semi-empíricas e teóricas.

Os modelos difusivos são baseados na difusão de liquido e/ou vapor dentro do sólido,
descrevendo as taxas de transferência de calor e massa como função da posição dentro do
sólido e do tempo de secagem, considerando as resistências aos fluxos de calor e massa
externa e interna. Os modelos baseados na termodinâmica dos processos irreversíveis
baseiam-se na validade das relações recíprocas de Onsager, o princípio de Curie e a existência
de um equilíbrio termodinâmico local no interior do sólido.

Os modelos concentrados descrevem as taxas de transferência de calor e massa para o
material, ignorando a resistência interna de transferência de calor e massa, estas equações
negligenciam os efeitos de variação de temperatura e umidade no interior do material. Em
contrapartida, os modelos distribuídos descrevem as taxas de transferência de calor e massa
como função da posição dentro material e do tempo de secagem. Eles consideram as
resistências externa e interna. Muitas equações concentradas são derivadas das equações
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distribuídas sob pequenas considerações. Os modelos empíricos consistem em uma relação
direta entre o teor de umidade e o tempo de secagem. Já o modelo semi-empírico, baseia-se
na validade da lei de Newton do resfriamento, assumindo uma proporcionalidade entre a
diferença do teor de umidade do produto e o seu respectivo teor de umidade de equilíbrio.

Tendo em vista que todos os trabalhos que estudam os modelos de secagem baseandose numa análise concentrada avaliam apenas os fenômenos externos e aplicadas a sólidos não
vazados. Percebeu-se assim a necessidade de estudar modelos mais completos envolvendo
parâmetros externo e interno, visando dar uma contribuição na predição do fenômeno de
transporte de calor e massa durante a secagem do material.

1.1 Objetivo geral
Este trabalho tem como objetivo geral estudar a transferência de calor e massa em
sólidos porosos e com forma arbitraria usando o método da análise concentrada (estimativa
de parâmetros de processo).

1.2 Objetivos específicos
Como objetivos específicos pode-se citar:
a) Desenvolver uma modelagem matemática fenomenológica e sua solução analítica
via método da análise concentrada para predizer as transferências de massa e calor em tijolos
cerâmicos, vazados e com forma arbitrária, considerando propriedades termo-físicas
constantes e condições de contorno convectiva;

b) Simular a cinética de secagem e aquecimento dos materiais em várias condições
operacionais.

c) Comparar os resultados preditos pelo modelo matemático com dados experimentais,
visando à validação do modelo e metodologia proposta para a estimativa dos coeficientes de
transferência de calor e de massa convectivos;
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c) Avaliar o efeito da temperatura, umidade relativa e velocidade do ar de secagem, e
posição do tijolo com relação à direção e sentido do fluxo de ar sobre a remoção de umidade
e elevação da temperatura do tijolo cerâmico industrial;

d) Obter os coeficientes de transferência de calor e massa convectivos do material em
diferentes condições operacionais;

e) Propor condições operacionais para otimização e controle do processo de retirada
de água e aquecimento do produto cerâmico em estudo.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Cerâmica

2.1.1 Histórico

Desde os tempos remotos, quando homem começou a se estabelecer e substituir a caça
nômade pela agricultura, houve a necessidade de se proteger das agressões do meio ambiente
(neve, chuva, frio, calor, etc.) e animais selvagens. As primeiras proteções foram cavernas
naturais e as primeiras cabanas e casas foram construídas com matéria-prima retiradas da
natureza, tais como, troncos de árvores, pelos de animais, palha e argila. (FERNANDES,
2019)

Estudos arqueológicos comprovam indícios de atividade cerâmica em quase todos os
povos da antiguidade. De acordo com a literatura, podem ser encontrados a ocorrência de
utensílios cerâmicos a partir do período Pré-neolítico (25000 a.C.) e de materiais de
construção, como tijolos, telhas e blocos, por volta de 5000 a 6000 a.C. Os Gregos, por muitos
séculos, produziram as melhores peças de cerâmica do mediterrâneo. Na Grécia antiga, em
Roma e em outras regiões, as peças cerâmicas eram encontradas em feiras, e havia uma
exportação continua de ânforas fenícias (botijas de forma geralmente ovoide que possuem
alças) para todo o Mediterrâneo, devido a sua utilidade para servir agua, vinho e azeite
(BELLINGIERI, 2003).
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As peças cerâmicas mais antigas conhecidas por arqueólogos foram encontradas no
Japão, na área ocupada pela cultura Jomon, por volta de 8000 anos atrás. Eram peças de
formato simples, designado ao armazenamento de grãos, líquidos, progredindo
posteriormente, para formas mais complexas, com imagens em relevo, ou com pinturas, que
passaram a ser considerados objetos de decoração. Imagens em cerâmicas de figuras humanas
ou humanoides surgiram representando possivelmente deuses. Em seguida, a habilidade na
manufatura de peças cerâmicas se espalhou também pela Europa e Asia, não existindo,
todavia, um consenso sobre como isto ocorreu. (AVELINO, 2018).

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Tecnologia de Lisboa,
peças cerâmicas produzidas com argila datam de 4000 a.C., elaboradas com formas mais
precisas, mas utilizando processo que não contemplava o cozimento das mesmas. Nessa
mesma época, há indícios do uso de tijolos para a construção, fabricados na Mesopotâmia.
Com o surgimento das primeiras civilizações, por volta de 9000 e 7000 a,C, as técnicas de
construção evoluíram, e tijolos de pedra, adobe, madeira e argila começaram a ser usados. As
primeiras evidências de edifícios de alvenaria de tijolo foram encontradas na região de Israel
(Mesopotâmia) e datavam de 9000 a 8000 a.C. Também foram encontrados muros fortificados
em alvenaria em Jericó (7000 a.C) e casas de tijolos retangulares em C¸ atal-H€uy€uk,
Anatólia (6500 a.C). (FERNANDES, 2019).

Os primeiros tijolos queimados datam de 3000 a.C., cuja aplicação estava voltada aos
revestimentos externos e muros de proteção, apesar da técnica ter se desenvolvido séculos
antes, especialmente na queima de utensílios domésticos. E entre 1600 e 1100 a.C. foram
encontrados, onde ficava localizada a Babilônia, alguns exemplares de tijolos queimados.
(SEBRAE, 2008).

De acordo com Steil (2000), a fabricação da cerâmica como atividade industrial, ocorreu
devido ao crescimento das grandes construções das civilizações antigas. A maior parte da
Europa herdou as práticas trazidas pelos povos antigos, tais como romanos, bizantinos, árabes,
entre outros, que tiveram forte influência no estilo das construções nesses continentes. Por
volta de 1850, surgiram as primeiras maquinas moldadoras para fabricação de tijolos,
movimentadas por força animal, as quais foram substituídas mais tarde, por maquinas a vapor,
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viabilizando a produção em larga escala. Esse avanço pode ser considerando como um grande
progresso para a indústria de cerâmica vermelha, uma vez que, possibilitou a fabricação de
peças especiais e dos tijolos ocos ou furados.

No Brasil, há cerca de 2000 anos, antes mesmo da descoberta do Brasil, já havia
indícios, em diversas regiões, de populações que manipulavam convenientemente argila. Os
índios brasileiros utilizavam o material cerâmico modelando, às vezes usando moldes ou
enrolando. A queima da argila era feita no chão, com lenha e não em fornos. Por esse motivo,
os artefatos recolhidos em sítios arqueológicos possuem coloração escura, o que indica
cozimento inadequado. Estudos indicam que foi na Ilha de Marajó, onde a cerâmica mais
elaborada foi encontrada. Esse utensilio do tipo marajoara, tem sua origem na avançada
cultura indígena da Ilha. Investigações arqueológicas, no entanto, indicam que a presença de
uma cerâmica mais simples ocorreu na região amazônica, há mais de 5000 anos atrás.
(AVELINO, 2018).

No que se refere à cerâmica vermelha, as escassas e imprecisas informações referem-se
à utilização no período Colonial, a partir de técnicas de produção rudimentares introduzidas
pelos jesuítas, que necessitavam de tijolos para construção de colégios e conventos. Com a
chegada de Tomé de Sousa a partir de 1549, foi um estimulo para a produção material de
construção visando o desenvolvimento de cidades mais bem planejadas e elaboradas.

Em 1893, na cidade de São Paulo, foi fundada por quatro irmãos franceses, naturais de
Marselha, a primeira grande fábrica de produtos cerâmicos do Brasil. Inicialmente possuíam
o nome de estabelecimentos Sacoman Frères, posteriormente alterado para Cerâmica
Sacoman S.A., a qual encerrou suas atividades em 1956. O nome das telhas conhecidas por
“francesas” ou “marselhesas” deve-se à origem destes empresários. Os sistemas de produção
permaneciam o mesmo até o final do século XIX. A produção manteve-se manual, de forma
que, a secagem era realizada ao sol e a queima em fornos trapezoidais. Posteriormente, com
o surgimento das primeiras maquinas motrizes à vapor, foi possível mecanizar as operações
de extração de matérias primas, preparação e conformação e como resultado, aumentar a
capacidade de produção. O salto de qualidade e quantidade de produção de tijolos, que não
poderiam ter sido sem as máquinas motrizes, foi ainda favorecido pela construção do primeiro
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forno de anel de Hoffman. A Itália foi a pioneira na aplicação e fabricação de tijolos da era
moderna. Com hélices (marombas) que permitiu a fabricação de tijolos e outros produtos em
série em quantidade e qualidade, outros países como Espanha, França e Alemanha se
destacaram no mercado como produtores de cerâmica vermelha e como fabricantes de
equipamentos (OLIVEIRA et al., 2005; SILVA, 2009). Já na segunda metade do século XIX,
um grande desenvolvimento ocorreu, quando materiais cerâmicos para isolamento elétrico
foram desenvolvidos. (OLIVEIRA, 2018).

Nos últimos anos do século XIX e início do XX houve um processo de especialização
nas empresas cerâmicas, o que gerou uma separação entre “cerâmicas” (produtoras de itens
mais sofisticados, como manilhas, tubos, azulejos, louças, potes, talhas etc.) e olarias
(produtoras de tijolos e telhas). Com maior concentração nas últimas décadas do século XIX,
a produção nas olarias se dava por meio de processos manuais, e em pequenos
estabelecimentos, e tinham como produto final tijolos, telhas, tubos, manilhas, vasos, potes e
moringas, os quais eram comercializados localmente (SEBRAE, 2008).

Atualmente, o Brasil é um dos principais protagonistas no mercado mundial de
revestimentos cerâmicos, ocupando a terceira posição em produção e consumo. Em 2018, a
produção de revestimentos cerâmicos atingiu 795 milhões de m², de acordo com a Associação
Nacional dos Fabricantes de Cerâmica (ANFACER, 2019). Assim, pode-se concluir que a
cerâmica de Brasileira ocupa um lugar de destaque na economia do país, e representa um setor
de grande importância na geração de empregos e na distribuição de renda, merecendo a
atenção de setores do governo, institutos de pesquisa, universidades e entidades diversas.
(SILVA, 2009).

Durante um longo período de produção de tijolos não ocorreram mudanças tecnológicas
importantes. Foi apenas nas últimas décadas que a tecnologia de fabricação de tijolos passou
por um processo de desenvolvimento associado a inovações. Todavia, é natural que outros
processos de inovação ainda irão ocorrer.
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2.1.2 Conceito de cerâmica
O termo “cerâmica” vem do grego keramos, que se referia originalmente a vasilhames
de argila queimada. Entende-se como cerâmica ou material cerâmico, todo material não
metálico e inorgânico, geralmente obtido após tratamento térmico em temperaturas elevadas.
Podem ser categorizados como cerâmica tradicional e cerâmica avançada e, sua composição
é dada por diferentes matérias primas, como argila, sílica, feldspato, sendo a argila a principal
delas.

A existência de várias fases cerâmicas possibilita as combinações de átomos metálicos
e não-metálicos que formam muitos arranjos estruturais, e dá origem a materiais cerâmicos
com larga aplicação na engenharia. A estrutura do material cerâmico é que define suas
propriedades (NASCIMENTO, 2002).

2.1.3 Caracterização do setor

A indústria de revestimentos cerâmicos constitui um segmento da indústria de
transformação, de capital intensivo, inserido no ramo de minerais não-metálicos, e tem como
atividade a produção de pisos e azulejos, representando, juntamente com a cerâmica estrutural
vermelha (tijolos, telhas e outros refratários), as louças e o vidro, uma cadeia produtiva que
fazem parte do complexo industrial de materiais de construção (ISHIDA et. al, 2018).

No mercado mundial de revestimentos cerâmicos o Brasil ocupa a terceira posição em
produção e a segunda posição em consumo no mundo, além de ser o sexto no ranking das
exportações. Em 2018, o Brasil exportou para 116 países. Foram produzidos 871,9 milhões
de metros quadrados para uma capacidade instalada de 1.161 milhões de metros quadrados.
As vendas no mercado interno atingiram 769,2 milhões de metros quadrados e 100,5 milhões
foram destinados ao mercado externo, o que equivale a uma receita de US$ 368 milhões
(ANFACER PORTIFOLIO, 2019). As exportações brasileiras têm como principais destinos:
América do Sul, América Central, América do Norte e Caribe.
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O setor brasileiro de revestimentos cerâmicos é constituído por 60 empresas. As
principais empresas fabricantes, distribuidoras ou representantes, concentram-se nas regiões
Sudeste e Sul e em expansão no Nordeste do país. Segmento produtivo de capital
essencialmente nacional, é também um grande gerador de empregos, com cerca de 28 mil
postos de trabalho diretos e em torno de 200 mil indiretos. Uma característica típica da
produção brasileira é a utilização de dois processos distintos em seu parque industrial: a Via
seca e a Via úmida.

2.1.4 Classificação dos produtos cerâmicos
O Setor cerâmico é amplo e diversificado. No Brasil convencionou-se definir o setor
cerâmico em segmentos que se diferenciam pelos produtos obtidos e mais precisamente pelos
mercados que estão inseridos. Para classificar um produto cerâmico, deve-se levar em
consideração o emprego dos seus produtos, natureza de seus constituintes, características
texturais, além de outras características cerâmicas, técnicas e econômicas. Segundo a
ABCERAM (2017), a classificação é a seguinte: Cerâmica vermelha; cerâmica branca;
materiais de revestimentos; materiais refratários; isolantes térmicos; fritas e corantes;
abrasivos; vidro, cimento e cal; cerâmica de alta tecnologia/ cerâmica avançada.



Materiais de revestimentos - São aqueles materiais, na forma de placas usados
na construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas e piscinas de
ambientes internos e externos.



Cerâmica branca - De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, o
subsegmento de cerâmica branca é bastante diversificado, caracterizado por
materiais de corpo branco coberto por camada vítrea transparente. A massa branca
utilizada na fabricação desses materiais era requerida por questões técnicas e/ou
estéticas, porém com o tempo essa fabricação passou a ser feita com matériasprimas contendo um grau de impurezas e resultando em materiais com certa
coloração, porém sem prejuízo das características



Materiais refratários - Os materiais refratários são uma classe de materiais
cerâmicos que abrange uma diversidade de produtos. São inorgânicos, formados
por matérias primas naturais ou sintéticas, e preparados pela combinação de
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componentes óxidos e não óxidos, que contêm elementos metálicos e não
metálicos e têm como finalidade suportar temperaturas elevadas nas condições
específicas de processo e de operação dos equipamentos industriais, que em geral
envolvem esforços mecânicos, ataques químicos, variações bruscas de temperatura
e outras solicitações.


Isolantes térmicos - Os produtos originados desse grupo podem ser classificados
em refratários isolantes e isolantes térmicos não refratários. O primeiro refere-se
aqueles que se enquadram no segmento de refratários. O segundo compreende
produtos como vermiculita expandida, sílica diatomácea, diatomito, silicato de
cálcio, lã de vidro e lã de rocha, que são obtidos por processos distintos aos dos
considerados refratários isolantes.



Fritas e corantes - As Fritas e corantes são importantes matérias-primas para
diversos segmentos cerâmicos os quais necessitam de determinados acabamentos.
Frita (ou vidrado fritado) é um vidro moído, fabricado por indústrias
especializadas a partir da fusão da mistura de diferentes matérias-primas. É
aplicado na superfície do corpo cerâmico que, após a queima, adquire aspecto
vítreo.



Abrasivos - Os abrasivos de liga, conhecidos em sua maioria como “rebolos”, são
materiais fabricados pela mistura de um segmento aglomerante e grão abrasivos,
por utilizarem matérias-primas e processos semelhantes aos da cerâmica, são
considerados um segmento cerâmico (ABCERAM, 2017).



Vidro, cimento e cal - São três importantes segmentos cerâmicos que fazem parte
do setor de não-metálicos. Devido as suas particularidades relacionadas as
matérias-primas, característica do processo, porte e relevância econômica, são
considerados á parte da cerâmica (SEBRAE, 2008).



Cerâmica de alta tecnologia/cerâmica avançada - São fabricados pelo segmento
cerâmico de alta tecnologia ou cerâmica avançada (também conhecida como
cerâmica de alto desempenho ou de engenharia). Eles são classificados, de acordo
com suas funções, em: eletroeletrônicos, magnéticos, ópticos, químicos, térmicos,
mecânicos, biológicos e nucleares.
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2.1.4.1 Cerâmica vermelha
Caracteriza-se como cerâmica vermelha os materiais com coloração avermelhada
empregados na construção civil como tijolos e suas variações, blocos, telhas, pisos, elementos
vazados, lajes, tubos cerâmicos, vasos decorativos, argilas expandidas e também utensílios de
uso doméstico e de adorno, entre outros.

O setor de cerâmica vermelha, do ponto de vista de matéria prima, utiliza apenas a argila
comum, ou seja, usa-se de uma massa cujo o único componente é a argila, que pode ser
denominada como simples ou natural. Abrangem uma grande variedade de substâncias
minerais de natureza argilosa, compreendendo basicamente sedimentos pelíticos consolidados
e inconsolidados, como argilas aluvionares quaternárias, argilitos, siltitos, folhelhos e
ritmitos, que queimam em cores avermelhadas, a temperaturas variáveis entre 800 e 1.250ºC.

Essas argilas possuem geralmente granulometria muito fina, característica que lhes
conferem, com a matéria orgânica incorporada, diferentes graus de plasticidade, quando
adicionada de determinadas porcentagens de água; além da trabalhabilidade e resistência a
verde, a seco e após o processo de queima, aspectos importantes para fabricação de uma
grande variedade de produtos cerâmicos (CABRAL JÚNIOR et al., 2008).

Ao tratar-se de um setor que produz tijolos furados e maciços, blocos estruturais, telhas
e pisos, a cerâmica vermelha também conhecida como cerâmica estrutural, é considerada uma
atividade de base ao possibilitar a construção civil, seja desde a mais simples à mais
sofisticadas (BUSTAMANTE e BRESSIANI, 2000).

2.2 Tijolos

2.2.1 Origem e propriedades dos tijolos de barro: características da matéria-prima
A argila bruta é um material complexo e heterogêneo no estado natural, formado por
uma proporção variável de diferentes minerais, conhecidos como minerais da argila. Uma
definição geral de argila bruta é encontrada em ALVAREZ DE BUERGO e LIMON (1994),
onde é referida como um material constituído por grão fino, com tamanho menor que 0,1 mm.
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Constatou-se que esses minerais estão na faixa de 2 e 4 m de profundidade do solo, com
textura de barro e adquirindo plasticidade quando misturados à água.

Em termos geológicos, a argila é classificada como uma rocha sedimentar clástica,
originada pelo acúmulo mecânico de fragmentos individuais de rochas e constituída
principalmente por minerais e quartzo da argila. A palavra sedimento tem sua origem no latim
sedere (acumular) e é uma referência ao processo de formação de argilas, enquanto o termo
clástico (do grego klastos, que significa quebrado) descreve os fragmentos de rochas e
sedimentos que constituem argila crua.

A argila levou milhões de anos para se formar. Foi necessário um longo período de
tempo para permitir o acúmulo de sedimentos e finalizar o processo de litificação. Assim,
todos os períodos geológicos desde a Carboniferous (cerca de 345 milhões de anos atrás)
haviam produzido argilas adequadas para a fabricação de elementos cerâmicos. Atualmente,
os principais locais de origem são a interface entre a superfície terrestre e a atmosfera, onde
são encontradas argilas provenientes da alteração de rochas e sistemas fluviais, estuários,
lagos, oceanos e deltas fluviais.

Os minerais argilosos são elementos cristalinos complexos que possuem
particularidades que proporcionam argilas com seu comportamento plástico característico. Os
minerais de argila são incluídos no grupo dos filossilicatos, devido à sua forma fina ou foliada.
O comportamento plástico demonstrado por esses minerais (ANDRADE et al., 2011) deve-se
a três características: o tamanho reduzido de suas partículas, a forma foliar das partículas e as
propriedades cristalinas e químicas da superfície das partículas que lhes permitem interagir
com líquidos polares, como a água. Os cristais desses minerais argilosos geralmente têm uma
estrutura fina e em camadas que lhes permite absorver água e, consequentemente, expandir o
umedecimento. Por exemplo, a montmorilonita é particularmente notada por esta
característica posterior e possui um grau de plasticidade mais alto que a caulinita.

Os minerais de argila mais comuns são caulinita, montmorilonita, ilita, talco e pirofilita.
Sua composição química complexa tem como componentes principais o dióxido de sílica ou
sílica (SiO2) e o dióxido de alumínio ou alumina (Al2O3).
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O óxido de ferro (Fe3O4) é frequentemente encontrado em depósitos de argila. Esse
composto dá a cor aos tijolos queimados e, geralmente, quanto maior a proporção desse
composto, mais escuros são os tijolos. Além disso, este composto tem a capacidade de
diminuir o ponto de fusão, o que representa um aspecto benéfico, uma vez que os fornos ou
fornos antigos não alcançam as altas temperaturas encontradas nos fornos modernos.

De modo geral, todas as propriedades do tijolo são afetadas pela composição da matériaprima e pelo processo de fabricação. A maioria dos fabricantes mistura argilas diferentes para
obter as propriedades desejadas das matérias-primas e do tijolo queimado. Isso melhora a
qualidade geral do produto acabado. O controle de qualidade durante o processo de fabricação
permite ao fabricante limitar as variações devido ao processamento e produzir um produto
mais uniforme. As propriedades mais importantes do tijolo são as seguintes: durabilidade, cor,
textura, revestimentos e esmaltes, variação de tamanho e a resistência à compressão e
absorção.

2.2.2 Produção / fabricação
O processo de fabricação possui seis fases: Mineração e armazenamento de matériasprimas, preparando matérias primas, formando o tijolo, secagem, queima e resfriamento e
expedição. De a acordo com SAHU et., al (2016) são descritas a seguir:

Mineração e armazenamento de matérias-primas: Argilas de superfície, folhelhos e
algumas argilas de fogo são extraídas em poços abertos com equipamentos de força. Em
seguida, as misturas de argila ou xisto são transportadas para as áreas de armazenamento. A
produção contínua de tijolos, independentemente das condições climáticas, é garantida pelo
armazenamento de quantidades suficientes de matérias-primas necessárias para muitos dias
de operação da planta. Normalmente, várias áreas de armazenamento (uma para cada fonte)
são usadas para facilitar a mistura das argilas. A mistura produz matérias-primas mais
uniformes, ajuda a controlar as cores e permite o controle de matérias-primas para a fabricação
de um determinado corpo de tijolo.
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Preparando matérias primas: Para quebrar grandes pedaços de argila e pedras, o
material é processado através de máquinas de redução de tamanho antes de misturar a matériaprima. Normalmente, o material é processado através de peneiras vibratórias inclinadas para
controlar o tamanho das partículas.

Formando o tijolo: A têmpera, o primeiro passo no processo de moldagem, produz
uma massa de argila plástica homogênea. Geralmente, isso é alcançado adicionando água à
argila em um moinho, uma câmara de mistura com um ou mais eixos rotativos com extensões
de lâmina. Após puxar, a massa de argila plástica está pronta para a formação. Existem três
processos principais para formar tijolos: lama dura, lama macia e prensa a seco. No processo
de lama dura ou extrusão, a água na faixa de 10 a 15% é misturada à argila para produzir
plasticidade. Após puxar, a argila temperada passa por uma câmara de ar que mantém um
vácuo de 375 a 725 mm (15 a 29 pol.) de mercúrio. A remoção de ar remove orifícios e bolhas
de ar, dando à argila maior trabalhabilidade e plasticidade, resultando em maior resistência.
Em seguida, a argila é extrudida. A extrusão é feita num equipamento chamado extrusora a
qual é responsável por formato ao produto, onde a massa é impulsionada, por meio de um
propulsor, através de uma chapa de aço perfurada, que a lança dentro de uma câmara de vácuo.
O ar é retirado da câmara de vácuo, e o material é extraído.

O bloco do material extrudado é continuo e cortado nos tamanhos padronizados por
meio de uma cortadeira manual ou automática, acoplada a extrudora, operando em sincronia
com o deslocamento do bloco de extrudão. O tamanho do espaçamento e da matriz do cortador
deve ser cuidadosamente calculado para compensar o encolhimento normal que ocorre
durante a secagem e queima.

Secagem: A secagem é a fase do processo que antecede a queima. Antes do início do
processo de queima, a maior parte dessa água é evaporada em câmaras de secagem a
temperaturas que variam de cerca de 100 ºF a 400 ºF (38 ºC a 204 ºC). A extensão do tempo
de secagem, que varia com diferentes argilas, geralmente fica entre 24 e 48 horas. Embora o
calor possa ser gerado especificamente para as câmaras de secagem, geralmente é fornecido
a partir do calor de exaustão dos fornos para maximizar a eficiência térmica. Em todos os
casos, o calor e a umidade devem ser cuidadosamente regulados para evitar rachaduras no
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tijolo. Durante a fase de secagem, o encolhimento afeta a resistência e a forma dos tijolos de
argila. Fissuras podem ser observadas quando uma secagem muito rápida foi permitida,
originando altas tensões no interior do tijolo que podem produzir rachaduras ou ruptura local.

Queima e resfriamento: Os tijolos são queimados entre 10 e 40 horas, dependendo do
tipo de forno e de outras variáveis. Existem vários tipos de fornos utilizados pelos fabricantes.
O tipo mais comum é um forno de túnel, seguido por fornos periódicos. O combustível pode
ser gás natural, carvão, serragem e gás metano de aterros sanitários ou uma combinação desses
combustíveis. Em um forno de túnel, os tijolos são carregados nos vagões, que passam por
várias zonas de temperatura à medida que passam pelo túnel. As condições de calor em cada
zona são cuidadosamente controladas e o forno é operado continuamente. Um forno periódico
é aquele que é carregado, queimado, deixado esfriar e descarregado, após o qual as mesmas
etapas são repetidas. O tijolo seco é colocado em fornos periódicos de acordo com um padrão
prescrito que permite a circulação de gases quentes do forno. A queima pode ser dividida em
cinco etapas gerais: 1) secagem final (evaporação da água livre); 2) desidratação 3) oxidação;
4) vitrificação; e 5) intermitência ou redução.

Expedição: A expedição é a fase final do processo produtivo, geralmente composta
pelas atividades de inspeção e controle de qualidade, armazenamento e entrega ao cliente. A
inspeção e o controle de qualidade são feitos logo após o resfriamento do tijolo que saiu do
forno, tendo como objetivo verificar e rejeitar o produto que apresente algum defeito ou
parâmetro fora do especificado. O produto, sendo aceito na fase anteriormente citado, é
armazenado em área coberta, permanecendo no local até o carregamento para expedição. Por
fim a entrega aos clientes é realizada através de caminhões por via rodoviária, utilizando
veículos próprios ou serviços terceirizados. (AVELINO, 2018).

2.2.3 Defeitos em tijolos
Dependendo de como é realizado o estágio de processamento térmico, os tijolos
industriais podem apresentar defeitos como:

a) Coração Negro
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São manchas negras e/ou cinzas ao longo da seção transversal do produto, cuja
existência está associada à presença de compostos contendo carbono. São formados em função
da escassez de oxigênio que impede a oxidação completa da matéria orgânica e dos compostos
de carbono (SILVA et al., 2011).

b) Eflorescência

São depósitos salinos que se formam nas superfícies externas dos tijolos, apresentando
cores e manchas indesejáveis. Estes depósitos se formam pela intervenção da água como
agente mobilizador dos sais, ou seja, o tijolo, após a queima, absorve umidade que dissolve
os sais, mas, caso o ambiente no qual o tijolo está exposto se torne mais seco, há então o
inverso: evapora-se a água da superfície dando lugar a cristalização dos sais (VERDUCH e
SOLANA, 2000; SILVA, 2009).

c) Empenamentos

Trata-se de uma deformação no tijolo causada por fatores como a secagem não
uniforme do produto (uma face seca mais rapidamente do que a outra, formando gradientes
de tensões no interior do produto) e o mal posicionamento da peça verde no suporte de
secagem (SILVA, 2009).

d) Trincas

São pequenas fissuras causadas por secagem rápida. Inicia-se nas bordas do produto e
se propagam até o centro da peça. Por representarem a ruptura dos elementos, a presença de
trincas em produtos estruturais, como o tijolo, pode reduzir a segurança desses componentes
estruturais, quando em operação (LIMA, 2014).
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2.3 A secagem
2.3.1 Fundamentos
A secagem é um complicado processo que envolve fenômenos de transferência
simultânea de calor, massa e quantidade de movimento, existência do estado de equilíbrio e
variações dimensionais do sólido sendo secado. A secagem tem a finalidade de eliminar um
líquido volátil contido num corpo não volátil, através de evaporação. Na secagem a retirada
de moléculas se dá por movimentação do líquido, graças a uma diferença de pressão parcial
do vapor d’ água entre a superfície do produto e o ar que o envolve. O calor pode ser fornecido
ao material a ser seco por: radiação térmica, convecção, condução ou utilizando a absorção
volumétrica da energia eletromagnética gerada na frequência de rádio ou de micro-ondas.

A transferência simultânea de calor e de massa no decorrer da operação de secagem faz
com que esta seja dividida esquematicamente em três períodos que será descrito a seguir. Na
Figura 2.1, estão ilustradas as curvas do teor de água do produto, de sua temperatura e da
velocidade de secagem, também chamada de taxa de secagem, ao longo do tempo, ao se usar
ar como agente de secagem.
A curva (a) representa a redução do teor de umidade do produto durante a secagem. Ela
é obtida pesando o produto durante a secagem numa determinada condição de secagem
previamente estabelecida. A curva (b) representa a velocidade (taxa) de secagem do produto
(variação temporal do teor de umidade do produto em função do tempo), sendo obtida
diferenciando a curva (a) com relação ao tempo. A curva (c) representa a variação da
temperatura do produto durante a secagem. Ela é obtida medindo a temperatura do produto
durante a secagem.

Durante a secagem, o produto passa por diversos estágios, dependendo do seu teor de
umidade inicial, natureza e forma. A seguir descreve-se cada um deles:

Período 0: Este período é o de indução ou o período de se entrar em regime operacional
(período de acomodação do material). No começo, o produto está geralmente numa
temperatura menor que a do ar, e a pressão parcial de vapor da água na superfície do produto
é baixa, por consequência, a transferência de massa e a velocidade de secagem também são
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baixas. O calor chegando ao material em grande quantidade acarreta uma elevação da
temperatura do mesmo, provocando um aumento de pressão parcial do vapor d´água na
superfície do produto e da velocidade de secagem. Este fenômeno continua até que a
transferência de calor compense exatamente a transferência de massa. Se a temperatura do ar
for inferior àquela do produto esta última diminuirá até atingir o mesmo estado de equilíbrio.
A duração deste período é insignificante em relação ao período total de secagem.

Figura 2.1 – Comportamento da umidade e temperatura do produto com o tempo de
secagem
Período 1: Este período corresponde ao de velocidade (taxa) constante de secagem.
Durante este período, como no anterior, a quantidade de água disponível dentro do produto é
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bem grande. A água evapora-se como água livre na superfície do produto. A pressão parcial
do vapor de água na superfície é constante e é igual à pressão de vapor de água pura à
temperatura do produto. A temperatura do produto, por sua vez, é também constante e é igual
à temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, característica do fato de que as transferências
de calor e de massa se compensam exatamente. A velocidade de secagem é, por conseguinte,
constante. Este período continua, enquanto a migração de água do interior até a superfície do
produto seja suficiente para acompanhar a perda por evaporação de água na superfície.

Período 2: Este é o período de velocidade (taxa) decrescente de secagem. Ela inicia
assim que a água começa a chegar à superfície em quantidade menor que a evaporação, com
isso, a velocidade de secagem diminui. Apesar de alguns autores definirem o valor de teor de
umidade do produto no ponto de transição entre os períodos 1 e 2 como sendo o teor de
umidade crítico, este não é uma propriedade física do material. Ele depende das condições
operacionais de secagem e do tipo e geometria do sólido. Durante este período, a troca de
calor não é mais compensada pela perda de massa, consequentemente, a temperatura do
produto aumenta e tende assintoticamente à temperatura do ar (equilíbrio térmico). Durante
todo este período o fator limitante é a migração interna de água. Esta redução da taxa (ou
velocidade) de secagem é às vezes interpretada como uma diminuição da superfície molhada
no período 2, mas a interpretação mais frequente é pelo abaixamento da pressão parcial de
vapor de água na superfície. No final deste período o produto estará em equilíbrio com o ar e
a velocidade de secagem é nula (equilíbrio higroscópico).

De acordo com PARK E BROD (1997), no processo de secagem existem alguns fatores
que podem interferir nos atributos de qualidade, entre os principais podem-se destacar os que
estão ligados diretamente ao produto a ser seco como (espessura e características do produto),
e ainda também, com os que estão ligados com o ar de secagem (temperatura, velocidade,
umidade).

2.3.2 Teoria do processo de secagem

O fenômeno de migração de umidade no interior dos materiais, ainda não é bem
conhecido. Alguns autores afirmam que a migração pode ser uma combinação de movimentos
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de umidade por difusão de líquido e de vapor, cada um predominando em certas etapas da
secagem (STEFFE e SINGH, 1980a). Por isso, várias teorias de secagem foram propostas
para descrever o transporte de massa e calor em meios capilares porosos, as quais são listadas
a seguir: Teoria da difusão líquida; Teoria da vaporização-condensação; Teoria capilar; Teoria
de Kricher; Teoria de Luikov; Teoria de Philip e De Vrie; Teoria de Berger e Pei, e Teoria de
Fortes e Okos.

Uma detalhada discussão, sobre as teorias de secagem, pode ser encontrada em
FORTES e OKOS (1980), ALVARENGA et al. (1980), MARIZ (1986), KEEY (1992), LIMA
(1995), DAND (1986), citado por IBRAHIM et al. (1997) e LIMA (1999). De acordo com
as teorias listadas acima, os seguintes mecanismos de transporte de umidade em sólidos têm
sido fornecidos pela literatura (FORTES e OKOS, 1980; STRUMILLO e KUDRA, 1986;
BROOKER et al., 1992; LIMA, 1995; LIMA, 1999):
 transporte por difusão líquida devido a gradientes de concentração de umidade;
 transporte por difusão de vapor devido a gradientes de concentração de umidade e
pressão parcial do vapor (causado por gradientes de temperatura);
 transporte por efusão (escoamento Knudsen). Ocorre quando o caminho livre
médio das moléculas de vapor for da mesma ordem de grandeza do diâmetro dos
poros. É importante para condições de alto vácuo, como por exemplo, liofilização;
 transporte de vapor por termofusão devido a gradientes de temperatura;
 transporte de líquido por forças capilares devido a fenômenos de capilaridade;
 transporte de líquido por pressão osmótica devido a força osmótica;
 transporte de líquido devido à gravidade;
 transporte de líquido e de vapor, devido à diferença de pressão total, causada por
pressão externa, contração, alta temperatura e capilaridade;
 transporte por difusão superficial, devido a migração da mistura líquido mais vapor
pelos poros da superfície do produto.

Embora, aqui não se tenha detalhado cada um dos mecanismos de transporte de umidade
listados acima, informações adicionais podem ser encontradas nos trabalhos citados neste
item.
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2.3.3 Tipos de secagem

O processo de secagem pode ser realizado de várias formas visando diversas finalidades.
Para os produtos alimentícios, por exemplo, é empregada principalmente na conservação,
permitindo também o transporte e armazenamento sem refrigeração. Os tipos de secagem mais
usuais são:
 Secagem estacionária
A designação de secagem estacionária é dada quando não há movimentação do produto
durante a secagem. É geralmente utilizada em grãos, os quais são colocados em silossecadores que sofrem a ação do ar aquecido. Este tipo de secagem apresenta baixo
desempenho em função da altura da camada de sementes serem regulada pela distância da
entrada da secagem e o fluxo de ar envolvido.
 Secagem contínua

Neste sistema de secagem geralmente se utiliza grãos, onde os mesmos entram úmidos
e mantêm contato com o ar aquecido. Este processo possibilita a perda de água do produto e
seu aquecimento. Portanto, a secagem contínua consiste em passar as sementes uma única vez
pela fonte de calor, de tal forma que ingressem úmidas no topo do secador e recebam a ação
do aquecimento, fluindo assim, continuamente, no corpo do mesmo por gravidade, e saindo
secas na sua base, o que vem ser o local de resfriamento da massa de sementes dentro da
câmara de secagem.

Neste tipo de secagem classifica-se este sistema de acordo com o sentido de
deslocamento das sementes e do ar de secagem, tais como:
 Concorrente – o produto juntamente com o ar de secagem desloca-se
paralelamente, em sentidos iguais (mesmo sentido) no interior do equipamento;
 Contracorrente – o produto juntamente com o ar de secagem desloca-se
paralelamente em sentidos divergentes (sentido contrário) no interior do
equipamento;
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 Corrente cruzada – o ar de secagem deslocar-se perpendicular através da massa
do produto.
 Secagem intermitente

A secagem intermitente é um tipo de secagem descontinua, com períodos de energia e
aplicação de calor. É caracterizada pela passagem descontinua do ar pela massa do produto
em movimento, promovido pela recirculação das sementes no secador. A secagem
intermitente controla a taxa de entrada de calor para a secagem do material a ser seco, de
maneira que evite a degradação térmica dos produtos sensíveis ao calor.

2.3.4 Modelos de secagem

Uma das mais importantes tecnologias de secagem, especialmente para processos
industriais, é a modelagem matemática de processos e equipamentos de secagem. A finalidade
da modelagem é permitir que o engenheiro escolha o método mais apropriado de secagem de
um dado produto, bem como escolher condições de operação adequadas.

O princípio da modelagem é baseado em ter um sistema de equações matemáticas que
caracterizam completamente o sistema a ser modelado. Em particular, a solução destas
equações torna possível prever os parâmetros do processo em função do tempo de secagem
com base apenas nas condicições iniciais, de contorno e simplificações, embora alguns dados
de saída sejam necessários para o cálculo do processo de secagem. O ponto de partida na
modelagem matemática é a definição do processo a ser modulado, em particular a descrição
dos dados de entrada que influenciam o processo, bem como as variáveis que dependem do
comportamento do processo.
O processo de secagem envolve fenômenos de transferência de calor, massa, quantidade
de movimento e variações dimensionais do produto. O processo de secagem é bastante
complexo envolvendo vários fenômenos físicos, existindo a necessidade de se gerar modelos
matemáticos que simule a secagem com grande realismo físico. Para que isso ocorra, é
importante inserir no modelo de secagem, o máximo de informações, relacionadas com o
processo, tornando possível relacionar corretamente o modelo com situação real. Devido a
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isso, o desenvolvimento de modelos matemáticos para descrever o processo de secagem tem
sido objeto de estudo de muitos pesquisadores por várias décadas. Recentemente muitos
modelos de secagem sofisticados são apresentados.

Dependendo da espessura da camada do material estudado, estes modelos podem ser
classificados em modelos de secagem em camada fina (modelos ao nível de partícula) e em
camada espessa (modelos ao nível de secador). A importância prática da secagem em camada
fina possui limitações, porque geralmente os materiais são secos em camadas espessas:
estacionárias ou em movimento. Os modelos mais usados pelos pesquisadores levam em
consideração propriedades termofísicas, cinéticas de secagem e balanço de massa e energia
no secador, ratificando assim a necessidade de se dispor de uma equação para a cinética de
secagem do material em camada fina em determinadas condições operacionais préestabelecidas.

Numerosos modelos de camada fina têm sido propostos para descrever a taxa de perda
de umidade durante a secagem de produtos agrícolas, podendo ser divididos em dois grandes
grupos: modelos concentrados e modelos distribuídos, os quais serão detalhados a seguir:

2.3.4.1 Modelos distribuídos

Os modelos distribuídos descrevem as taxas de transferência de calor e massa como
função da posição dentro do sólido poroso úmido e do tempo de secagem. Eles consideram as
resistências externa e interna. Assim, este modelo ou sistema baseia-se na interação entre o
tempo, e uma ou mais variáveis espaciais para todas as suas variáveis dependentes. Nesta
abordagem, os gradientes do teor de umidade, pressão e temperatura no interior do material
são considerados (ERBAY e ICER, 2010).

a) Modelo de Luikov

Baseia-se na termodinâmica dos processos irreversíveis e propõe que a água move-se
em meios capilares porosos, em condições isotérmicas, sob a ação de um gradiente de
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potencial de transferência de massa. Esse potencial de transferência de massa foi criado por
Luikov por analogia com a força motriz de transferência de calor, o gradiente de temperatura
(ALVARENGA et al., 1980).

LUIKOV (1966) apresentou um modelo matemático para descrever o processo de
secagem de produtos capilares porosos baseado nos mecanismos de difusão, efusão,
convecção de vapor e difusão e convecção de água no interior do meio poroso. O processo é
descrito por um sistema de equações diferenciais parciais acopladas para a temperatura,
umidade e em casos de intensa secagem também a pressão. O conjunto de equações é da
forma:
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onde Kij, i,j=1,2 e 3, são os coeficientes fenomenológicos para i=j e os coeficientes
combinados par ij.

b) Modelos difusivos

Diversos autores consideram a difusão de água líquida como principal mecanismo de
transporte de umidade em produtos biológicos (BROOKER et al., 1992; SARKER et al.,
1994; ZOGZAS e MAROULIS, 1996; LIU e SIMPSON, 1997; FREIRE e CHAU, 1997;
BARONI e HUBINGER, 1997; SABADINI et al., 1997; PARK e BROD, 1997; TOLABA et
al., 1997; QUINTANA-HERNANDEZ et al., 1997; OLIVEIRA e LIMA, 2001; CARMO e
LIMA, 2001; SANGA et al., 2001; NASCIMENTO et al., 2001).

A segunda lei de Fick tem sido muito utilizada, uma vez que estabelece a difusão de
umidade em termos do gradiente de concentração no sólido:
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Em geral o coeficiente de difusão D, é considerado constante, ou dependente da
temperatura e/ou do teor de umidade do sólido. Contudo, vale salientar que a compressão
mecânica reduz a porosidade e a difusividade de umidade efetiva; portanto a pressão tem
efeito negativo na difusividade de água, (KARATHANOS et al., 1991, citados por
SARAVACOS, 1995). A Tabela 2.1 fornece um sumário de alguns dos vários modelos
paramétricos empíricos expressando a difusividade de umidade como função da temperatura
e/ou do teor de umidade, reportados na literatura.

O conceito de difusão líquida como único mecanismo de transporte de umidade tem
sido objeto de várias críticas, apresentando constantemente discrepâncias entre os valores
experimentais e teóricos (Berger, citado por Alvarenga et al., 1980; Fortes e Okos, 1980;
Mariz, 1986, Keey, 1992). O modelo de Luikov, considerando desprezíveis os efeitos de
gradientes de pressão e de temperatura e umidade combinados, assemelha-se ao modelo de
difusão.

Tabela 2.1 - Modelos paramétricos empíricos expressando o coeficiente de difusão como
função da temperatura e/ou do teor de umidade do meio poroso. Fonte: ZOGZAS et al.
(1996)
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c) Modelo baseado na Termodinâmica do não-equilíbrio

Tendo por base os conceitos termodinâmicos de processos irreversíveis, FORTES e
OKOS (1981), propuseram um modelo, com as seguintes considerações:
 existência de equilíbrio local;
 da equação de Gibb para condições de não-equilíbrio;
 fenômeno de encolhimento desprezível;
 efeitos de pressão total negligenciados;
 das leis fenomenológicas lineares;
 das relações fundamentais de Onsager;
 de poder um sistema ser tomado como um contínuo e isotrópico;
 de a água migrar nas fases de líquido e de vapor;
 de ser a razão de transferência de calor e massa mais lenta que a razão de mudança
de fase;
 do princípio de Curie.

Segundo FORTES e OKOS (1981), a diferença fundamental entre a teoria desses
autores e as teorias citadas, é que a força motriz para o movimento isotérmico, tanto do líquido
quanto do vapor, é um gradiente do teor de umidade de equilíbrio e não do teor de umidade.
A força motriz para a transferência de líquido e vapor é o gradiente do potencial químico, que
por sua vez é função da temperatura, da umidade relativa e do teor de umidade de equilíbrio.
Neste modelo, é postulado que a água em meios capilares porosos, pode mover-se no sentido
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contrário ao gradiente do teor de umidade, mas sempre na direção do gradiente do teor de
umidade de equilíbrio. Assim, o teor de umidade de equilíbrio é apresentado como uma
escolha mais natural para o potencial de transporte de massa que o conceito proposto por
Luikov.

Admitindo-se ainda as considerações do modelo, considerando-se desprezível os efeitos
da gravidade no transporte de vapor e aplicando-se as relações de Onsager, FORTES e OKOS
(1981) derivaram as seguintes equações, para corpos capilares porosos.

* Fluxo de calor
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* Fluxo de vapor
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Assumindo-se que nenhum gelo está presente e que a massa de ar é desprezível, podese escrever a equação da conservação da massa como:
   ps M
t
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(2.17)
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Com a consideração da não existência de fenômenos de encolhimento, P é constante e
esta equação se reduz a:

 ps

M
 t



   . Jl  JV


(2.18)

A equação da conservação de energia pode ser obtida, partindo do princípio que a taxa
de variação da entalpia volumétrica do sistema, menos o calor de adsorção, é igual a
divergência do fluxo de entalpia. Assim sendo pode-se escrever:

 ps c p

T
t

  ps h w

M
t
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(2.19)

Como pode ser constatado, este modelo descreve mais apuradamente a física do
processo de transferência de calor e massa que o modelo de difusão líquida simples, no entanto
a sua aplicabilidade é grandemente limitada, em virtude das equações governantes do
fenômeno

incluírem

muitos

coeficientes

que

são

difíceis

para

determiná-los

experimentalmente, dependendo do produto.

2.3.4.2 Modelos concentrados

As equações de secagem em camada fina (modelos concentrados) podem ser
classificadas em empíricas e semi-empíricas ou semi-teóricas. Estas equações negligenciam
os efeitos de variação de temperatura e umidade no interior do material, durante o processo
de secagem, assumindo que o material alcança a temperatura media do ar imediatamente, no
início do processo. As equações empíricas possuem uma relação direta entre o teor de umidade
e o tempo de secagem, enquanto que as semi-empíricas são análogas a lei de Newton do
resfriamento, assumindo que a taxa de secagem é proporcional a diferença entre o teor de
umidade do produto e seu respectivo teor de umidade de equilíbrio para as condições de
secagem especificadas. As equações semi-teóricas geralmente são obtidas a partir da equação
de difusão de líquido e/ou vapor dentro do produto.
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Em resumo, os modelos concentrados descrevem as taxas de transferência de calor e
massa para o produto inteiro, ignorando a resistência interna de transferência de calor e massa.
Muitas equações concentradas são derivadas das equações distribuídas sob pequenas
considerações. Os modelos de parâmetros concentrados são aplicados para número de Biot de
transferência de massa menor que 10 e número de Biot de transferência de calor menor que
1,5 (PARTI, 1993). Obviamente esta afirmação depende da geometria do corpo em estudo e
da forma como estes parâmetros são definidos.
Os modelos de secagem em camada fina são frequentemente empregados para descrever
a secagem de frutas e vegetais. Sua classificação se dá com base em suas vantagens e
desvantagens comparativas e também a sua derivação. As categorias mais aplicadas de
modelos de camada fina são os modelos semi-teoricos e empíricos (OZDEMIR e DEVRES,
2000; PANCHARIYA et al., 2002; AKPINAR, 2006a; DOYMAZ, 2007; RAQUEL et al.,
2011). Essas categorias de modelos levam em consideração a resistência externa ao processo
de transporte de umidade entre o material e o ar atmosférico, proporcionam uma maior
extensão de resultados precisos, melhor predizem o comportamento do processo de secagem,
e fazem menos suposições devido à sua dependência com dados experimentais. Assim, estes
modelos provaram serem os mais úteis para engenheiros e designers de secadores
(BROOKER et al., 1992). No entanto, só são válidos nas condições de secagem aplicadas.
Por outro lado, os modelos teóricos fazem demasiadas suposições levando a um número
considerável de erros (HENDERSON, 1974; BRUCE, 1985), limitando assim a sua utilização
na concepção de secadores.

Os modelos semi-teóricos são normalmente obtidos a partir de soluções da segunda lei
de Fick e variações de suas formas simplificadas. Os modelos semi-teóricos e alguns
empíricos fornecem uma compreensão dos processos de transporte e demonstram um melhor
ajuste aos dados experimentais (JANJAI et al., 2011). Os modelos empíricos e semi-teóricos
têm características semelhantes. Os principais desafios enfrentados pelos modelos empíricos
são que eles dependem em grande parte de dados experimentais e fornecem informações
limitadas sobre a transferência de calor e massa durante o processo de secagem (ERBAY e
ICIER, 2010). Devido às características dos modelos semi-teóricos e empíricos e ao alto teor
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de umidade de muitas frutas e legumes, estes modelos são amplamente aplicados na estimativa
da cinética de secagem.
a) Modelos semi-teóricos

Os modelos semi-teóricos são derivados do modelo teórico (segunda lei de Fick da
difusão) ou de sua variação simplificada (lei de resfriamento de Newton). Os modelos semiteoricos de Lewis, Page e Page Modificado são derivados da lei de resfriamento de Newton.
Os seguintes modelos são derivados da segunda lei de difusão de Fick (ERBAY e ICER,
2010):

a) Modelo exponencial e forma simplificada.
b) Modelo exponencial de 2-termos e forma modificada.
c) Modelo exponencial de 3- termos e a forma simplificada são todos derivados da
segunda lei de difusão de Fick.

Fatores que poderiam determinar a aplicação destes modelos incluem a umidade
relativa, temperatura e velocidade do ar de secagem, a espessura e o teor de umidade inicial
do material a ser seco (PANCHARIYA et al., 2002; ERBAY e ICER, 2010). Além disso,
nestas condições pode notar-se que a complexidade dos modelos pode ser atribuída ao número
de constantes. Em relação à literatura científica, o número de constantes varia entre 1 (modelo
de Newton), 5 (modelo Hii et al.) e 6 (modelo modificado de Henderson e Pabis). Levando
em consideração o número de constantes, tanto o modelo Hii assim como os outros, e o
modelo modificado de Henderson e Pabis podem ser considerados complexos, enquanto que
o modelo de Newton é o mais simples. No entanto, a seleção do modelo mais apropriado para
descrever o comportamento de secagem de frutas e vegetais não depende do número de
constantes. Em vez disso, depende de vários indicadores estatísticos.

Os indicadores estatísticos que têm sido frequentemente utilizados para selecionar com
êxito os modelos de secagem mais adequados, tal como relatado na literatura (AKPINAR,
2006b; BABALIS et al., 2006; MENGES e ERTEKIN, 2006; DOYMAZ, 2007; VEGA et al.,
2007; SAEED et al., 2008; ERBAY e ICER, 2010; FADHEL et al., 2011; KADAM et al.,
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2011; RASOULI et al., 2011; AKOY, 2014; GAN e POH, 2014; TZEMPELIKOS et al., 2014;
DARICI e SEM, 2015; ONWUDE et al., 2015; TZEMPELIKOS et al., 2015) incluem R,
R2 (r 2 ), x 2 , SSE, RMSE, RRMS, EF, MPE e MBE. Quanto mais altos forem os valores de R e R2
de um modelo em particular, melhor será o modelo para predizer o comportamento de
secagem de frutas e vegetais. Da mesma forma, quanto menor o valor de x 2 , SSE,
RMSE, RRMS, EF, MPE e MBE de um determinado modelo, mais adequado é o modelo para
predizer a cinética de secagem do produto em particular (KUCUK et al. 2014).

a1) Modelos derivados da lei de resfriamento de Newton.
Modelo de Newton. Este modelo é às vezes citado na literatura como o modelo de
Lewis, modelo exponencial ou modelo exponencial único. Diz-se que é o modelo mais
simples por causa da única constante presente no modelo. No passado, este modelo foi
amplamente aplicado na descrição do comportamento de secagem de vários alimentos e
produtos agrícolas. Recentemente, tem sido ocasionalmente adequado para descrever o
comportamento de secagem de algumas frutas e vegetais:

MR =

M−Me
M0 −Me

= exp(−k1 t)

(2.20)

Na equação (2.20), 𝑘 é a constante de secagem (𝑠 −1 ), 𝑀𝑅 é a razão de umidade, 𝑀 é o
teor de umidade em base seca a qualquer tempo 𝑇. 𝑀0 é o teor de umidade em base seca inicial
da amostra e 𝑀𝑒 é o teor de umidade de equilíbrio.
Modelo de Page. O modelo de Page ou o modelo de Lewis modificado é uma
modificação empírica do modelo de Newton, em que os erros associados ao uso do modelo
de Newton são grandemente minimizados pela adição de uma constante empírica
adimensional (n):

MR =

M−Me
M0 −Me

= exp(−k1 t n )

(2.21)
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onde 𝑛 é conhecida como a constante do modelo (sem dimensão). Este modelo tem duas
constantes e é amplamente utilizado como a base para a maioria dos modelos semi-teóricos
de camada fina. Além disso, o modelo de PAGE (1949) foi adotado como um padrão
americano na modelagem em camadas finas de produtos agrícolas e biológicos (ANSI / ASAE
2014).

Modelo de Page modificado. Como o nome sugere, esta é uma modificação do modelo
Page. ERBAY e ICIER (2010), relataram 3 formas do modelo de Page Modificado. Para o
propósito desta revisão da literatura, os seguintes modelos modificados de Page foram
escolhidos como sendo os mais adequados para descrever o comportamento de secagem de
diferentes frutas e vegetais:

MR =
MR =

M−Me
M0 −Me
M−Me
M0 −Me

= exp(−(k1 t)n )
= a1 exp [− (

n

t

k1

(2.22)

2

) ]

(2.23)

onde a1 e n são constantes empíricas (sem dimensão).

a2) Modelos derivados da segunda lei de Fick da difusão.
Henderson e Pabis ou modelo de termo único. Este modelo é o primeiro termo da
solução geral da segunda lei de difusão de Fick. Também pode ser considerado como um
modelo simples com apenas duas constantes. O modelo de HENDERSON e PABIS (1961)
foi efetivamente aplicado na secagem de culturas como milho e milheto. No entanto, não foi
tão bem-sucedido em descrever o comportamento de secagem de frutas e vegetais, uma vez
que o modelo foi encontrado aplicável apenas a maçã:

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp (−k1 t)

(2.24)

onde a1 representa a forma dos materiais utilizados (sem dimensão).
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Modelo modificado de Henderson e Pabis. O modelo modificado de Henderson e
Pabis é uma solução geral com 3 termos da segunda lei de Fick de difusão para a correção das
deficiências do modelo de Henderson e Pabis. Foi relatado que o primeiro termo explica a
última parte do processo de secagem de alimentos e produtos agrícolas, que ocorre em grande
parte e no último período da taxa decrescente, o segundo termo descreve a parte intermediária
e o terceiro termo explica a perda de umidade inicial da secagem (ERBAY e ICIER, 2010). O
modelo contém 6 constantes, assim como o modelo Hii e outros (modelo modificado de dois
termos), e com base nisso o modelo foi chamado de modelo de camada fina complexa.

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + a2 exp(−k 2 t) + a3 exp(−k 3 t)

(2.25)

onde ai são constantes modelo adimensionais, e ki são as constantes de secagem (𝑠 −1 ).

Midilli e colaboradores. MIDILLI et al. (2002) propuseram um novo modelo através
de uma modificação do modelo de Henderson e Pabis pela adição de um t extra com um
coeficiente. O novo modelo, que é uma combinação de um termo exponencial e um termo
linear, foi validado testando o modelo em cogumelo, pólen e pistache.

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + a2 t

(2.26)

onde a1 e a2 são as constantes do modelo e k1 é a constante de secagem (𝑠 −1 ) a ser estimada a
partir dos dados experimentais. Este modelo é chamado às vezes de “O Modelo de Midilli
Kucuk ou O Modelo de Midilli’’. Ele contém 3 constantes e melhor na descreve o
comportamento de secagem de diferentes frutas e vegetais. Deste modo, verificou-se ser
adequado para descrever a cinética de secagem de frutos e vegetais tais como maçã, pimentão,
maçãs douradas, espinho, jaca, kiwi, manga, gengibre, pimenta, caqui, abacaxi, abóbora,
açafrão e hortelã.

Modelo logarítmico. Este modelo também é conhecido como um modelo assintótico e
é outra forma modificada do modelo de Henderson e Pabis. É na verdade uma forma
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logarítmica do modelo de Henderson e Pabis com a adição de um termo empírico. O modelo
contém 3 constantes e pode ser expresso como

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + a2

(2.27)

onde a2 é uma constante empírica sem dimensão. O modelo produziu o melhor ajuste na
predição da cinética de secagem de maçã, folhas de manjericão, beterraba, abóbora e maçã.

Modelo de dois termos. O modelo de 2-termos é a solução geral com 2 termos da
segunda lei de Fick de difusão. O modelo contém 2 constantes empíricas adimensionais e 2
constantes de modelo que podem ser derivadas de dados experimentais. O primeiro termo
descreve a última parte do processo de secagem, enquanto o segundo termo descreve o início
do processo de secagem. Para a maioria das frutas e vegetais com alto teor de umidade, este
modelo pode ser adequado, uma vez que assume que, ambas, temperatura e difusividade do
processo de secagem, constantes. Este modelo descreve bem a transferência de umidade do
processo de secagem, com as constantes que representam as propriedades físicas do processo
de secagem:

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + a2 exp(−k 2 t)

(2.28)

onde a1 e a2 são constantes empíricas adimensionais, e k1 e k2 são as constantes de secagem
(𝑠 −1). Este modelo é o melhor para descrever o comportamento de secagem de beterraba,
cebola, ameixa, abóbora e pimenta recheada.

Modelo exponencial de dois termos. O modelo exponencial de 2-termos é uma
modificação do modelo de 2-termos, reduzindo o número de constantes e modificando a
indicação da constante de forma (a2) do segundo termo exponencial. ERBAY e ICIER (2010)
enfatizaram que a constante "k2" do modelo de 2 termos tem que ser (1 – a1) em t = 0 para
obter uma razão de umidade MR= 1. O modelo tem 3 constantes e pode ser expresso como:
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MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + (1 − a1 ) exp(−k 2 a1 t)

(2.29)

Modelo de Hii e colaboradores (modelo modificado de 2-termos). O modelo de Hii e
colaboradores também pode ser referido como um modelo de Page Modificado ou, mais
apropriadamente, um modelo modificado de 2- termos. O modelo envolve uma combinação
de Page e o modelo de 2-termos. A primeira parte do modelo é exatamente como o modelo
Page. No entanto, descreve mais teoricamente o modelo como um modelo modificado de 2
termos com a inclusão de uma constante empírica adimensional "n". O modelo contém 5
constantes e pode ser referido como um modelo complexo a este respeito. HII et al. (2009)
propuseram este modelo para a secagem de grãos de cacau. No entanto, verificou-se ser
apropriado para descrever a cinética de secagem de alguns frutos.

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t n ) + a2 exp(−k 2 t n )

(2.30)

Modelo de Demir e colaboradores. Uma modificação do modelo de Henderson e Pabis
e do modelo logarítmico foi proposta por DEMIR et al. (2007) para a secagem de azeitonas
verdes. Este modelo contém 4 constantes com 3 constantes empíricas adimensionais. Este
modelo pode ser expresso como

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp[−(k1 t)n ] + a2

(2.31)

Modelo de Verma e colaboradores. Este modelo é outra modificação do modelo de 2
termos, com 4 constantes do modelo. O modelo de VERMA et al. (1985) foi aplicado com
sucesso na descrição da cinética de secagem da salsa e da abóbora.

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + (1 − a1 ) exp(−k 2 t)

onde k2 é também uma constante de secagem (𝑠).
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(2.32)

Modelo de difusão aproximado. O modelo de difusão aproximado é outra modificação
do modelo exponencial de 2-termos com a separação da constante de secagem "𝑘" e 𝑡 com
uma nova constante adimensional "𝑏" na segunda parte do modelo:

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + (1 − a1 ) exp(−k 2 a2 t)

(2.33)

onde 𝑏 é também uma constante de modelo adimensional. Este modelo foi aplicado com
grande sucesso na determinação da cinética de secagem de pimentão, abóbora e tomate.

Modelo modificado de Midilli e colaboradores. Como o nome sugere, este modelo é
uma modificação do modelo de Midilli et al. Verificou-se que o modelo previu com sucesso
apenas a cinética de secagem da folha de jaca. O modelo é expresso como:

MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 exp(−k1 t) + a2

(2.34)

b) Modelos empíricos

Modelos empíricos proporcionam uma relação direta entre o teor médio de umidade e
o tempo de secagem. A principal limitação à aplicação de modelos empíricos na secagem em
camada fina é que eles não seguem os fundamentos teóricos dos processos de secagem na
forma de uma relação cinética entre a constante de velocidade e a concentração de umidade,
dando assim valores de parâmetro imprecisos. Os seguintes modelos são os mais adequados
para descrever adequadamente a cinética de secagem de algumas frutas e vegetais:

Modelo de Aghbashlo e colaboradores. AGHBASHLO et al. (2009) propuseram um
modelo que descreve efetivamente a cinética de secagem em camada fina de materiais
biológicos. O modelo foi testado em cenoura e comparado com outros modelos de secagem
em camada fina disponíveis na literatura. Verificou-se que o melhor modelo descreveu o
comportamento de secagem da cenoura. No entanto, este modelo não tem sido bem-sucedido
na descrição de várias outras frutas e legumes. O modelo contém 2 constantes adimensionais
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que dependem da temperatura absoluta do sistema de secagem. No entanto, não há base
teórica para este modelo:

MR =

M−Me
M0 −Me

= exp (

k1 t

1+k2 t

)

(2.35)

onde 𝑘1 e 𝑘2 são constantes de secagem (𝑚𝑖𝑛−1).
Modelo de Wang e Singh. Este modelo foi desenvolvido para a secagem intermitente
de arroz bruto (WANG e SINGH, 1978). O modelo dá um bom ajuste aos dados
experimentais. No entanto, este modelo não tem nenhuma interpretação física ou teórica, daí
a sua limitação.

MR =

M−Me
M0 −Me

= 1 + k1 t + k 2 t 2

(2.36)

onde k1 (𝑠 −1 ) e k2 (𝑠 −1 ) são constantes de modelo obtidas a partir dos dados experimentais.
Este modelo foi aplicado para explicar com sucesso o comportamento de secagem da banana.
Modelo de Diamante e colaboradores. DIAMANTE et al., (2010) propuseram um
novo modelo empírico para a secagem de frutas. Os dados experimentais utilizados no
desenvolvimento do modelo foram obtidos a partir da secagem ao ar quente do kiwi e do
damasco e utilizaram análise de regressão polinomial para determinar os valores das
constantes do modelo. Novamente, este modelo carece de base teórica e interpretação física.

ln(− ln MR) = a1 + a2 (ln t) + a3 (lnt)2

(2.37)

onde ai são constantes do modelo.

Modelo de Weibull. Este modelo foi considerado um dos modelos empíricos mais
adequados e amplamente utilizados na literatura. O modelo foi, na verdade, derivado de dados
experimentais, sem significados físicos nem teóricos. O modelo de Weibull pode descrever
melhor a cinética de secagem de frutas e vegetais, como alho, marmelos e caqui.
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MR =

M−Me
M0 −Me

= a1 − a2 exp(−k1 t n )

(2.38)

onde ai são constantes de modelo adimensionais e k1 é uma constante de secagem.

Modelo Thompson O modelo de Thompson é um modelo empírico obtido a partir de
dados experimentais, correlacionando o tempo de secagem em função do logaritmo da razão
de umidade. O modelo não consegue descrever com sucesso o comportamento de secagem da
maioria das frutas e legumes porque não tem base teórica e não possui interpretação física.
Contudo, verificou-se que o modelo é adequado para descrever a cinética de secagem de
ervilhas verdes e de mirtilos. O modelo pode ser expresso como:

t = a1 ln(MR) + a2 [ln(MR)]2

(2.39)

onde ai são constantes empíricas adimensionais.

Modelo de Silva e colaboradores. DA SILVA et al. (2013) propuseram um modelo
empírico para a modelação cinética do grão-de-bico. Este modelo mostra um bom ajuste para
descrever o transporte de água dentro dos grãos de leguminosas do grão-de-bico.

MR =

M−Me
M0 −Me

= exp(−a1 t − a2 √t)

(2.40)

onde 𝑎 e 𝑏 são parâmetros de ajuste. Este modelo tem sido utilizado com sucesso na descrição
da cinética de secagem da banana.

Modelo de Peleg. Este modelo não tem significado físico ou interpretação teórica. No
entanto, foi aplicado com sucesso apenas na descrição do comportamento de secagem da
banana.

MR =

M−Me
M0 −Me

= 1 − t/(a1 + a2 t)

(2.41)
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onde 𝑎 e 𝑏 são parâmetros de modelo adimensionais.

Vale ressaltar que a Eq. 2.36, 2.37 e 2.39 são equações quadráticas ou equações
polinomiais com n = 2. A implicação é que haverá um máximo 𝑀𝑅, depois que o 𝑀𝑅 diminuir
com o tempo, ou haverá um mínimo 𝑀𝑅, após o 𝑀𝑅 aumentar com o tempo. Estes cenários
não são práticos na secagem.

Tabela 2.2 - Modelos de camada fina para secagem de frutas e vegetais.
no

Nome do modelo

Modelo de Page
modificado (II)
Modelo de Page
modificado (III)
Modelo de Henderson e
pabis
Modelo modificado de
Henderson e Pabis
Modelo de Midilli e
colaboradores

Modelo
M − Me
MR =
= exp(−k1 t)
M0 − Me
M − Me
MR =
= exp(−k1 t n )
M0 − Me
M − Me
MR =
= exp[−(k1 t)n ]
M0 − Me
M − Me
MR =
= a1 exp(−t/k1 2 )n
M0 − Me
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t n )
M0 − Me
MR = a1 exp(−k1 t) + a 2 exp(−k 2 t)
+ a 3 exp(−k 3 t)
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t) + a 2 t
M0 − Me

8

Modelo logatímico

MR =

9

Modelo de dois termos

10

Modelo exponencial de
dois termos

11

Modelo de Hii e
colaboradores

12

Modelo de Demir e
colaboradores

13

Modelo de Verma e
colaboradores

14

Modelo de difusão
aproximado

1

Modelo de Newton

2

Modelo de Page

3
4
5
6
7

15
16

Modelo modificado de
Midilli e colaboradores
Modelo de Aghbashlo e
colaboardores

M − Me
= a1 exp(−k1 t) + a 2
M0 − Me

M − Me
= a1 exp(−k1 t)
M0 − Me
+ a 2 exp(−k 2 t)
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t)
M0 − Me
+ (1
− a1 ) exp(−k 2 a1 t)
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t n )
M0 − Me
+ a 2 exp(−k 2 t n )
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t)n + a 2
M0 − Me
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t)
M0 − Me
+ (1 − a1 ) exp(−k 2 t)
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t)
M0 − Me
+ (1
− a1 ) exp(−k 2 a 2 t)
M − Me
MR =
= a1 exp(−k1 t) + a 2
M0 − Me
k1 t
MR = exp(
)
1 + k2t
MR =
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c) Modelos teóricos (fenomenológicos)
A equação de difusão, para diversas geometrias, tem solução analítica para o valor
médio da grandeza, cuja forma geral é dada por:

MR 

M  M e
M o  M e







A n exp   B n t 

(2.42)

n 1

onde os valores de An e Bn, dependem da geometria do corpo (placa, cilindro, esfera, esferóide,
etc.), e das condições de contorno admitidas (de equilíbrio ou convectivas).

Nesta solução, os termos sucessivos em cada uma das séries infinitas convergentes
diminuem com o aumento de n e para tempos longos, a convergência pode ser rápida. Para
valores suficientemente altos de t e condições de equilíbrio na superfície do sólido, os
primeiros 5 termos dominam a série, e consequentemente os outros termos da série podem ser
desprezados. De qualquer forma, para n inteiro finito tem-se:

MR 

M  M e
M o  M e

m





A r exp   B r t 

(2.43)

r 1

O valor de m determina a precisão do valor de MR calculado em cada instante de tempo.
Observando-se a Equação 2.43, vê-se por exemplo, que:
* Se m=1, An=1 e Bn=K1, esta equação reduz-se a Equação 2.20;
* Se m=1, An=A1, Bn=K1 e n=1, esta equação reduz-se a Equação 2.21;
* Se m=1, An=1,

n

Bn  K
1

e n=1, esta equação reduz-se a Equação 2.22;
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* Se m=n, An=Ai e Bn=Ki, esta equação reduz-se a Equação 2.25, e assim por diante.

Então, a maioria dos modelos empíricos e semi-empíricos são derivados do modelo de
difusão e, portanto, suas equações são aproximações e variações do modelo difusional,
dependendo do número de termos usados. Sendo que os coeficientes An e Bn dependem da
forma do corpo e das condições de contorno. Portanto, quando a Equação 2.43 é utilizada
ajustando seus coeficientes a dados de cinética de secagem de um produto particular, estes
mesmos coeficientes contêm informações das condições externas (T, UR, v, ...). Portanto, é
perfeitamente aceitável e tem significado físico que esses coeficientes sejam considerados
constantes ou funções das condições termodinâmicas e velocidade do ar de secagem.

Assim sendo, devido às limitações apresentadas pelos métodos empíricos e semiteóricos/semi-empíricos, a literatura tem reportado alguns modelos teóricos que consideram a
fenomenologia dos processos de perda de massa e aquecimento do material durante o processo
de secagem baseando-se no método da análise concentrada.

Para o entendimento do método da análise concentrada, considere um corpo sólido de
forma arbitrária como ilustrado na Figura 1. O sólido pode receber (ou ceder) um fluxo de
calor e/ou umidade por unidade de área em sua superfície e ter geração interna de massa e/ou
energia por unidade de volume uniformemente distribuída. Admitindo que a umidade e/ou
temperatura do sólido seja espacialmente uniforme em qualquer instante durante o processo
transiente, isto é, que os gradientes de umidade e/ou temperatura no interior do sólido sejam
desprezíveis, todo o fluxo de massa e/ou calor recebido e massa e/ou calor gerado, difundirá
instantaneamente através do mesmo.

Sendo assim, este método (INCROPERA e DE WITT, 2002) admite uma distribuição
uniforme de massa e ou temperatura dentro do sólido em qualquer instante, de tal modo que,
a temperatura ou teor de umidade do sólido seja dado exclusivamente em função do tempo.
Na Figura 2.2, T∞ é a temperatura do meio externo (K) ou (°C); hc é o coeficiente de
transferência de calor (W/m2 K); hm é o coeficiente de transferência de massa (m/s); V é o
volume do sólido homogêneo (m³); S é a área superficial do sólido homogêneo (m²); cp é o
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calor específico (J/kgK); M é o teor de umidade do produto em qualquer intervalo de tempo
(kg/kg); M0 é o teor de umidade inicial do produto (kg/kg) e Me é o teor de umidade de
equilíbrio (kg/kg).

Aplicando um balanço de massa e energia num elemento infinitesimal na superfície do
sólido, em qualquer sistema de coordenadas, assumindo propriedades termo-físicas constantes
e variações dimensionais desprezíveis, tem-se as seguintes equações de conservação de massa
e energia, respectivamente:

V

dM



  M S  M V

(2.44)

dt



V

d
dt

 

q 
cp

S

q

(2.45)

V

cp

onde ρ é a densidade do sólido homogêneo (kg/m³); t é o tempo (s); M ′′ é o fluxo de massa
por unidade de área (kg/kg/s/m); Ṁ é a geração de massa por unidade de volume (kg/kg/s) q′′
é o fluxo de calor por unidade de área (W/m²); q̇ é a geração de calor por unidade de volume
(W/m³) e Ө é a temperatura do sólido homogêneo (K) ou (°C).

Figura 2.2 - Esquema representativo do processo de secagem de um sólido homogêneo nãovazado e com geometria arbitrária.
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As quantidades q´´, M´´, q̇ e Ṁ podem ser positivas ou negativas, podendo também
serem constantes ou dependentes do tempo. Particularmente com respeito à energia, a
quantidade q´´ pode ser convectiva, radiativa, evaporativa e/ou aquecimento de vapor. A
presente formulação pode ser aplicada em regiões de transferência de calor e massa
simultânea. O caso particular ocorre quando os dois fenômenos são completamente
independentes. Os dois fenômenos são acoplados quando absorção e dessorção na região são
acompanhadas de efeitos térmicos.

Diante do exposto, e sabendo que em muitas situações físicas e condições operacionais
existe gradiente de umidade e temperatura dentro do solido, sob que condições pode-se aplicar
o método da análise concentrada? É neste sentido que entra o número de Biot de transferência.
O significado físico do número de Biot de transferência é tido como a relação numérica entre
a resistência à condução no interior do corpo e uma resistência a convecção na superfície do
mesmo.

L1
Bi 

R Cond
R Conv

onde








hL 1
 S

1


hS

(2.46)

pode ser K ou D , e L1 é um comprimento característico de corpo, como por exemplo,

a relação volume por área superficial do corpo.

O número de Biot tem um papel fundamental nos problemas de difusão que envolve
efeitos convectivos nas fronteiras. Para Bi << 1, os resultados experimentais sugerem supor
uma razoável distribuição uniforme de M ao longo do corpo, em qualquer instante t, do
processo transiente. Pode-se concluir que para a análise de um problema de difusão de massa
e térmica, deve-se calcular o número de Biot e, uma vez sendo este inferior a 0,1, o erro
associado ao uso do método da análise concentrada é pequeno, entretanto, este valor é
dependente da forma como este parâmetro é definido.

Para cálculos dos coeficientes de transferência de massa e calor convectivos por unidade
de área superficial do sólido, usa-se as seguintes equações:
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q”= hc ( – )

(2.47)

M”= hm (M – Me)

(2.48)

As relações para a determinação dos coeficientes de transferência de calor e massa
podem ser obtidas de duas maneiras. O primeiro método baseia-se em encontrar as relações
analíticas apropriadas a partir dos dados empíricos ou pela solução aproximada das equações
diferenciais que descrevem a transferência de calor e massa. O segundo método é baseado na
teoria da similaridade. A descrição desta teoria pode ser encontrada em livros sobre
transferência de calor e mecânica dos fluidos.

A transferência de calor e massa entre o material húmido e o agente de secagem depende
de muitos parâmetros externos, cuja influência está incluída em números adimensionais
apropriados. A forma geral deste tipo de equações para transferência de calor é a seguinte:

a) Convecção forçada
Nu= f1 (Re, Pr, Gu)

(2.49)

b) Convecção livre
Nu = f2 (Gr, Pr)

(2.50)

Similarmente para transferência de massa, tem-se:

a) Convecção forçada
Sh= f3 (Re, Sc, Gu)

(2.51)

b) Convecção livre
Sh = f4 (Gr’, Sc)

(2.52)
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onde nestas equações, Nu é o número de Nusselt, Sh é o número de Sherwood, Re representa
o número de Reynolds, Sc é o número de Schmidt, Pr é o número de Prandtl, Gr é o número
de Grashof para transferência de calor, Gr’ é o número de Grashof para transferência de massa
e Gu é o número de Gukhman (Strumillo e Kudra, 1986).

c1) Sólidos homogêneos

Para descrever as transferências de calor e massa em sólidos homogêneos não-vazados
(Figura 2.2), SILVA, J. (2002) e SILVA V. S, et. al, (2016) apresentam uma modelagem
matemática baseada nas leis de conservação de energia e massa, como segue:


V

̅
dM
dt

Análise da transferência de massa

̅ −M
̅ e ) + ṀV
= −hm S(M



ρV

̅
dӨ
dt

(2.53)

Análise da transferência de calor

=

̅̅̅
̅ e -Ө
̅ )+ρs VdM(hfg +cv (Ө
̅ e -Ө
̅ ))
hc (Ө
S dt

cp

S+

q̇ V
cp

(2.54)

Posteriormente LIMA (2014) e SILVA (2016) aplicaram a modelagem proposta por
SILVA (2002) na secagem de sólidos homogêneos vazados, conforme estabelecido na Figura
2.3. O diferencial do trabalho está por conta dos cálculos do volume e área superficial do
sólido vazado, que foi realizado usando o método dos anéis circulares.

c2) Sólidos heterogêneos

Para descrever as transferências de calor e massa em sólidos heterogêneos não-vazado
e de forma arbitrária, ALMEIDA (2003) e ALMEIDA et al. (2003) apresentam uma
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modelagem matemática baseada nas leis de conservação de energia e massa, como segue
(Figura 2.4).

Figura 2.3 - Esquema representativo do processo de secagem de um sólido homogêneo
vazado e com geometria arbitrária.

S2
S1

hm, h c

V 2, ρ 2, C p2,  2, M 2, K 2
V 1, ρ 1, C p1,  1, M 1, K 1
Fluido
T

S1

ΔX1

ΔX2

Figura 2.4 – Esquema representativo do sólido composto por dois materiais diferentes
(heterogêneo não-vazado).
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D 1S 1
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Análise da transferência de massa



Sólido 1:

M

2  M1



h m S 2 M e  M 2  



X 1

(2.55)

dt

 1 D 1S 1
2X1

M 1

 M 2   V2

dM 2

(2.56)

dt

Análise da transferência de calor
Sólido 1:



 2

dM 1

Sólido 2:



K 1S 1

V1

  1    1 V1 C P 1



h c S 2 T    2

d1

(2.57)

dt

Sólido 2:


K 1S 1
X 1

 1

 2



 2V2C P2

d 2

(2.58)

dt

onde, nestas equações, V é o volume, S é a área superficial, Cp é o calor específico, K é a
condutividade térmica, M é o teor de umidade,  é a temperatura, e hm e hc são,
respectivamente, os coeficientes de transferência de massa e calor, D é o coeficiente de difusão
de massa e  é a densidade do material.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA
3.1 Fundamentos
Para o entendimento do método da análise concentrada considere um corpo sólido de
forma arbitrária e vazado como ilustrado na Figura 3.1. O sólido pode receber (ou ceder) um
fluxo de calor e/ou umidade por unidade de área em sua superfície e ter geração interna de
massa e/ou energia por unidade de volume uniformemente distribuída. O método da análise
concentrada (INCROPERA e DE WITT, 2002) admite que a umidade e/ou temperatura do
solido tenha uma distribuição uniforme em qualquer instante, de tal modo que, os gradientes
de umidade e/ou temperatura do sólido sejam desprezíveis e exclusivamente em função do
tempo.
Na Figura 3.1, ρ é a densidade do sólido homogêneo (kg/m³); T∞ é a temperatura do
meio externo (K) ou (°C); hc1 e hc2 são os coeficientes de transferência de calor convectivo
externo e interno (W/m2 K), respectivamente; hm1 e hm2 são os coeficientes de transferência
de massa convectivo externo e interno (m/s), respectivamente; V é o volume do sólido
homogêneo (m³); S1 e S2 são as área superficiais do sólido homogêneo (m²) externa e interna,
respectivamente; cp é o calor específico (J/kgK), e M é o teor de umidade em base seca
(kg/kg), e Ө é a temperatura do produto em qualquer intervalo de tempo (K ou °C).
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As equações de conservação de massa e energia descritas a seguir, foram obtidas
assumindo propriedades termo-físicas constantes e variações dimensionais desprezíveis e
aplicando um balanço de massa e energia num elemento infinitesimal na superfície do sólido,
em qualquer sistema de coordenadas (SILVA, 2002):
ρs V

̅
dM
dt

= −M ′′ S + Mρ̇ s V

(3.1)

̅
dθ

ρu Vcp dt = −q′′ S + q̇ V

(3.2)

onde os índices s e u representam sólido seco e sólido úmido, respectivamente, t é o tempo
(s); M ′′ é o fluxo de massa de água por unidade de área (kg/kg/s/m); Ṁ é a geração de umidade
(kg/kg/s); q′′ é o fluxo de calor por unidade de área (W/m²), e q̇ é a geração de calor por
unidade de volume (W/m³).

Figura 3.1 - Esquema representativo do processo de secagem de um sólido com geometria
arbitrária
S1, hm1, hc1

V, , M, D, ,cp, k
Fluído
∞, UR ∞,v ∞

Sólido

S2, hm2, hc2

Diante dessas considerações, e sabendo que, em muitas situações físicas e condições
operacionais, existe gradiente de umidade e temperatura dentro do solido, sob que condições
pode-se aplicar o método da análise concentrada? É neste sentido que entra o número de Biot
de transferência.
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O significado físico do número de Biot de transferência, é dado pela relação numérica
entre a resistência à condução no interior do corpo e uma resistência a convecção na superfície
do mesmo, como segue:
Rcond

Bi = R

conv

=

L1
Γϕ S
1
hS

=

hL1

(3.3)

Γϕ

onde 𝛤 𝜙 pode ser k ( condutividade térmica) ou D (coeficiente de difusão de massa) , e L1 é
um comprimento característico de corpo, como por exemplo, a relação volume por área
superficial do corpo.

O número de Biot, tem um papel fundamental nos problemas de difusão que envolvem
efeitos convectivos nas fronteiras. Para Bi << 1, os resultados experimentais sugerem supor
uma razoável distribuição uniforme de M ou Ө ao longo do corpo, em qualquer instante t, do
processo transiente. Assim, para a análise de um problema de difusão de massa e térmica,
deve-se calcular o número de Biot e, uma vez sendo este inferior a 0,1, ou seja, a resistência
de condutividade quando muito menor do que a resistência convectiva através da camada
limite no fluido, implica que o erro associado ao uso do método da análise concentrada é
pequeno, entretanto, este valor é dependente da forma como este parâmetro é definido.

3.2 Modelagem Matemática

Para modelar o processo de secagem de sólidos cerâmicos e argilosos com forma
arbitrária (Figura 3.1), as seguintes considerações foram adotadas:
(a) O sólido cerâmico é homogêneo e isotrópico;
(b) A distribuição de umidade e temperatura no interior do sólido são uniformes;
(c) As propriedades termofísicas são constantes durante todo o processo;
(d) O fenômeno de secagem ocorre por condução de calor e massa no interior do sólido
e por convecção de calor e massa e evaporação, na superfície do mesmo.
(e) O sólido tem suas dimensões constantes ao longo do processo.
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3.2.1 Análise da transferência de massa
No caso de transferência de massa, M′′ pode ser tratado na forma de convecção de massa
enquanto que, Ṁ pode ser dado, por exemplo, por geração devido reações químicas.
̅ sendo igual ao teor de
Assumindo a troca de massa por convecção para M′′, Ṁ constante e M
umidade do material em base seca, tem-se, por substituição direta na Equação (3.1):
V

̅
dM
dt

̅ −M
̅ e ) − hm2 S2 (M
̅ −M
̅ e ) + ṀV
= −hm1 S1 (M

(3.4)

onde Me é o teor de umidade de equilíbrio em base seca (kg/kg).
Usando a condição inicial M(t=0)=M0 , separando-se as variáveis da Equação (3.4) e
integrando-a desde a condição inicial, tem-se como resultado:

̅ −M
̅ e) −
(M
̅ 0 −M
̅ e) −
(M

ṀV
hm1 S1 +hm2 S2
ṀV
hm1 S1 +hm2 S2

−hm1 S1 −hm2 S2

= Exp [(

V

) t]

(3.5)

3.2.2 Análise da transferência de calor e massa simultânea
Para a análise da transferência de calor, pode-se fazer analogia a transferência de massa
e assumir que na superfície do sólido ocorre simultaneamente convecção térmica, evaporação
e aquecimento do vapor produzido. Sendo assim, a Equação (3.2), pode ser escrita da seguinte
maneira:

ρu Vcp

̅
̅
dӨ
dM
̅∞ − Ө
̅ )+hc2 S2 (Ө
̅∞ − Ө
̅ ) + ρs 𝑉
̅∞ − Ө
̅ )] + q̇ V
= hc1 S1 (Ө
[h + cv (Ө
dt
dt fg
(3.6)

onde, cv é o calor específico do vapor (J/kgK); hfg é o calor latente de vaporização da água
̅ ∞ é a temperatura do meio externo (K); Ө
̅ 0 é a temperatura inicial do sólido (K); Ө
̅é
(J/kg); Ө
a temperatura instantânea do sólido (K); ρs é a massa específica do sólido seco (kg/m3 ); hc
é o coeficiente de transferência de calor convectivo (W/m²K).
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A Equação (3.6), é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, não-linear e
não-homogênea, portanto não pode ser resolvida de forma analítica. Assim, para simplificação
da Equação (3.6), desconsidera-se a energia necessária para aquecer o vapor d’água desde a
temperatura na superfície do sólido até a temperatura do fluido. Assim, após a simplificação
e realizando a substituição das Equações (3.4) e (3.5) na Equação (3.6), tem-se como
resultado:
̅

dӨ
̅∞ − Ө
̅ ) + ρs hfg {(−hm1 S1 − hm2 S2 ) [[(M
̅0 − M
̅ e) −
ρVcp dt = (hc1 S1 +hc2 S2 )(Ө
ṀV
hm1 S1 +hm2 S2

] Exp [(

−hm1 S1 −hm2 S2
V

ṀV

) t] +

hm1 S1 +hm2 S2

] + ṀV} + q̇ V

(3.7)

ou ainda
̅
dӨ
dt

(hc1 S1 +hc2 S2

=(

ρs hfg
ρVcp

ρVcp

̅∞ − Ө
̅) +
) (Ө

̅0 − M
̅ e ) + ṀV] Exp [(
{[(−hm1 S1 − hm2 S2 )(M

−hm1 S1 −hm2 S2
V

q̇

) t]} + ρc

p

(3.8)
̅

̅∞ − Ө
̅ então dy = − dӨ . Assim, a Equação (3.8) pode ser escrita da
Admitindo 𝑦 = Ө
dt
dt
seguinte forma:
y` + a = −be−ct − d

(3.9)

onde:
𝑎 =

b =

ρs hfg
ρcp

(hc1 S1 +hc2 S2 )
ρVcp

̅0 − M
̅ e ) + ṀV]
[(−hm1 S1 − hm2 S2 )(M

c =

hm1 S1 −hm2 S2
V
q̇

d = ρc

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

p
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̅ (t = 0) = Ө
̅ 0 , e resolvendo a Equação (3.9) obtém-se:
Usando a condição inicial Ө
̅=Ө
̅ ∞ − [(Ө
̅∞ − Ө
̅ 0 ) + ( b + d)] e−at + ( b e−ct + d)
Ө
a−c
a
a−c
a

(3.14)

3.2.3 Volume e Área Superficial do Tijolo
Como uma aplicação, toda a pesquisa foi aplicada para descrever a secagem de tijolos
cerâmicos industriais (Figura 3.2). Para este sólido, as equações para o cálculo da área superficial dos
tijolos, são definidas por:

AC = AL + AI

(3.15)

onde
AL = 2[(R x R Z ) + (R x R y ) + (R y R z ) − 8(ah av )]

(3.16)

AI = 16[(ah R z ) + (av R z )]

(3.17)

ah =
av =

Rx −2a2 −a4

(3.18)

2
Ry −2a1 −3a3

(3.19)

4

onde AC é área da superfície total do tijolo, 𝐴𝐿 corresponde à área lateral (faces) dos tijolos,
AI é área superficial interna (faces internas determinadas pelos furos), e ah e av são a altura e
a largura de um furo, respectivamente.
O cálculo do volume do tijolo (V), foi feito com base no valor das suas dimensões,
largura (Rx), altura (Ry), comprimento (Rz), e das dimensões que caracterizam os furos dos
tijolos, a1, a2, a3, e a4, usando as seguintes equações:
V = VT − Vf

(3.20)

VT = R x R y R z

(3.21)

VF = 8av ah R z

(3.22)

onde
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onde V é volume total do tijolo, VT o volume do tijolo maciço (com os furos) e VF o volume
dos furos.

a2

a4

a1

a3
Ry

Figura 3.2 – Esquema do tijolo utilizado nos experimentos.

3.2.4 Propriedades termofísicas

O calor específico do ar, (PAKOWSKI et al., 1991, JUMAH e MUJUMDAR, 1996),
calor latente de vaporização (PAKOWSKI et al., 1991), densidade do ar, temperatura
absoluta, constante universal do ar, umidade relativa, pressão de saturação de vapor e pressão
atmosférica local (ROSSI, 1987), são determinadas por:
cpa = 1,00926x103 − 4,04033x10−2 T + 6,17596x10−4 T 2 − 4,0972x10−7 T 3

(J/kg K)
(3.23)

hfg = 352,8(374,14 − T)0,33052

(kJ/kg)

(3.24)

k a = 2,425x10−2 + 7,889x10−5 T − 1,790x10−8 T 2 − 8,570x10−12 T 3 (W/m K)
(3.25)
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μa = 1,691x10−5 + 4,984x10−8 T − 3,187x10−11 T 2 + 1,3196x10−14 T 3 (Pas)
(3.26)
ρa =

Patm ̅̅̅̅̅̅
MMa
Ra Tabs

‘

(kg/m3)

(3.27)

Tabs = Ta + 273,15 K

(3.28)

R a = 8314,34 J/kmol K

(3.29)

UR = (x

Patm xa

(3.30)

a +0,622) Pvs

Pvs = 22105649,25 Exp {[−27405,53 + 97,5413Tabs − 0,146244Tabs 2 +
0,12558x10−3 Tabs 3 − 0,48502x10−7 Tabs 4 ] / [4,34903Tabs − 0,39381x10−2 Tabs 2 ] } (Pa)
(3.31)
Patm = 101325 Pa

(3.32)

̅̅̅̅̅a =
Nestas equações, xa é a umidade absoluta d ar, UR é a umidade relativa do ar, MM
28,966 kg/kmol.é o peso molecular do gás, R a é a constante universal dos gases, Tabs é a
temperatura absoluta em Kelvin e P a pressão em Pascal.

Os calores específicos da água nas fases líquidas e vapor são determinados por (Jumah
et al., 1996):
cw = 2,82232 + 1,18277x10−2 Tabs − 3,5047x10−5 Tabs 2 + 3,6010x10−8 Tabs 3 (kJ/kgK)
(3.33)
cv = 1,8830 − 0,16737x10−3 Tabs + 0,84386x10−6 Tabs 2 − 0,2696610−9 Tabs 3

(kJ/kgK)

(3.34)
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3.3 Situações físicas estudadas do tijolo em secagem
3.3.1 Tijolo com furo perpendicular ao fluxo de ar

Inicialmente, foi considerado o tijolo em uma posição lateral ao fluido que escoa na
superfície do material, como ilustrado na Figura 3.3. Para essa situação, dependendo da
velocidade do ar de secagem, o processo de secagem pode ocorrer por convecção natural,
forçada ou uma combinação delas em todas as faces externas do tijolo e por convecção natural
nas paredes internas do furo.

Direção e sentido
do fluxo de ar

CC

CC

CC

CC
CN
CC

CN
CC

CC

CC
CC : Convecção combinada (forçada e/ou natural)
CN : Convecção natural

Figura 3.3: Tijolo lateral ao fluxo de ar.

Na convecção forçada, a tendência de um sistema particular baseia-se matematicamente
no número de Reynolds (Re), o qual é a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas.
Este parâmetro adimensional é definido como segue:

ReLc =

ρa va Lc

(3.35)

μa
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Na convecção natural, a tendência de um sistema particular baseia-se matematicamente,
no número de Grashof (Gr), o qual é a razão entre o empuxo e as forças viscosas. Este
parâmetro adimensional é dado como segue:

GrLc =

gβ(Ts −T∞ )L2c

(3.36)

2
1

onde g é a aceleração gravitacional (m/s2), β = T é o coeficiente de expansão térmica, Tf =
f

Ts+T∞
2

é a temperatura de película (K), Lc é o comprimento característico (m), Ts temperatura
μ

da placa (K), T∞ é a temperatura do fluido (K), ν = ρ é a viscosidade cinemática (m2/s).

O produto do número de Grashof pelo número de Prandtl (Pr) é denominado número de
Rayleigh (𝑅𝑎). Assim, o número de Rayleigh é dado por:

RaLc = GrLc Pr =
onde Pr =

Ca μa
ka

δβ(Ts −T∞ )Lc 3
v2

Pr

(3.37)

.

As magnitudes relativas dos números de Grashof e Reynolds determina qual forma de
Gr

Gr

convecção domina. Se Re2 ≫ 1 convecção forçada pode ser desprezada, enquanto se Re2 ≪ 1
convecção natural pode ser desprezada. Para outras situações, tanto a convecção forçada e a
convecção natural devem ser consideradas de forma combinada.

O número de Nusselt médio é da forma:
̅

h L
̅̅̅̅
Nu = kc c

(3.38)

a

Observando a Figura 3.2, pode-se verificar que o tijolo é composto por placas verticais
e horizontais superior e inferior, tanto na superfície externa quanto nos furos, todas em
temperatura inferior a do ar de secagem (ar quente). Assim, baseando-se nessa geometria,
pode-se determinar os números de Nusselt para transferência de calor e, assim, determinar os
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coeficientes de transferência de calor e de massa convectivos para cada situação física, de
regime de escoamento.

3.3.1.1 Convecção natural

Para convecção natural sobre as superfícies planas, as seguintes correlações empíricas
para o número de Nusselt médio são dadas:

a) Placa vertical
̅̅̅̅
Nupvt = {0,825 +

2

0,387Ra L 1/6

8/27

[1+(0,492/Pr)9/16 ]

}

(3.39)

onde, no cálculo do número de Rayleigh (RaL), Lc = Ry , para as placas frontal e
traseira.
̅̅̅̅
Nupvl = {0,825 +

0,387Ra L 1/6

2
8/27

[1+(0,492/Pr)9/16 ]

}

(3.40)

onde, no cálculo do número de Rayleigh (RaL), Lc = Ry-4[(Ry -2a1-3a3)/4], para as
placas laterais.
b) Placa horizontal (Superfície superior)
̅̅̅̅
Nuphs = 0,27(GrL Pr)1/4 ,

105 < GrL Pr < 1011

(3.41)

onde, no cálculo do número de Rayleigh (RaL), Lc = RxRz/(2Rx+2Rz).

c) Placa horizontal (Superfície inferior)
̅̅̅̅
Nuphi = 0,54 (GrL Pr)1/4 ,

104 < GrL Pr < 107

(3.42)

̅̅̅̅phi = 0,15 (GrL Pr)1/3 ,
Nu

107 < GrL Pr < 1011

(3.43)

onde, no cálculo do número de Rayleigh (RaL), Lc = RxRz/(2Rx+2Rz).
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d) Placa vertical (Furo)
̅̅̅̅
Nupvf = {

576
2

[Ra L (Lc /Rz)]

+

2,873
0,5

[Ra L (Lc /Rz)]

}

−0,5

(3.44)

onde Lc = (Rx -2a2-2a4)/2.
e) Placa horizontal (Furo)
̅̅̅̅phf = {
Nu

576

2 +

[Ra L (Lc /Rz)]

2,873

0,5 }

−0,5

(3.45)

[Ra L (Lc /Rz)]

onde Lc = (Ry -2a1-3a3)/4.

A partir das Equações (3.39)-(3.45), foram calculados os coeficientes de transferência
de calor convectivo nas superfícies planas externa e do furo do tijolo, usando a seguinte
equação:
̅̅̅̅k
Nu
h̅c = L a

(3.46)

c

A partir da Equação (3.46) aplicada a cada uma das superfícies plana externa e do furo
do tijolo, foram obtidos os coeficientes de transferência de calor convectivo médios externo e
interno, como segue:

hc1 = h̅c ext |cn = [

̅cpvt +2h
̅cpvl +h
̅cphs +h
̅cphi )
(2h
6
̅

̅

(h
+h
)
hc2 = h̅c int |cn = [ cpvf 2 cphf ]

]

cn

(3.47)

(3.48)

cn

onde o subscrito cn indica convecção natural.

Uma vez determinados os coeficientes de transferência de calor convectivos externo e
interno, foram determinados os coeficientes de transferência de massa convectivos nas
superfícies planas externa e do furo do tijolo, usando a analogia de Chilton-Colburn entre
transferência de calor e massa, como segue:
̅

1/3

h D Le
h̅m = c va

(3.49)

ka
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α

onde Le = D

va

ka

=D

va ρa cp

a

é o número de Lewis, α = ρ

ka
a cp a

é a difusividade térmica do ar, e

Dva é o coeficiente de difusão do vapor de água no ar, dado por:
Dva = 1,87 × 10−10

T(K)2,072

(3.50)

.

P(atm)

A partir da Equação (3.50) aplicada a cada uma das superfícies planas externa e do furo
do tijolo, foram obtidos os coeficientes de transferência de massa convectivo médios externo
e interno, como segue:
̅

̅

̅

̅

(2hmpvt +2hmpvl +hmphs +hmphi )
h̅m ext |cn = [
]
6
̅

cn

̅

(h
+h
)
h̅m int |cn = [ mpvf 2 mphf ]

(3.51)

(3.52)

cn

Desde que os coeficientes de transferência de calor e massa convectivos, determinados
pelas Equações (3.51) e (3.52), são calculados com os parâmetros do ar de secagem, e que
estes mesmos parâmetros que estão presentes nas Equações (3.4) e (3.6), são dependentes dos
parâmetros do tijolo, faz-se necessário recalcular estes parâmetros para esta nova situação
física. Isto é feito usando-se as seguintes equações:
ρ (x

−x )

hm1 = ρa (Mbu−M0 ) h̅m ext |cn
s

hm2 =

0

(3.53)

e

ρa (xbu −x0 )
h̅
|
ρs (M0 −Me ) m int cn

(3.54)

onde 𝜌𝑠 é a densidade do tijolo, xo é a umidade absoluta do ar na temperatura do ar de secagem
e xbu é umidade absoluta do ar na temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, dada por:
xbu = (P

Pvbu

atm −Pvbu

̅̅̅̅̅̅
MM

v
) (̅̅̅̅̅̅
)
MM

(3.55)

a
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onde Pvbu é a pressão de vapor no ar na temperatura de bulbo úmido do ar (que é igual a
̅̅̅̅̅v é o peso molecular
pressão de vapor saturado da água na temperatura d bulbo úmido) e MM
do vapor de água.

3.3.1.2 Convecção forçada
Para convecção forçada sobre as paredes externas do tijolo, dependendo do regime de
escoamento do ar, pode-se determinar o número de Nusselt como segue:
a) Escoamento laminar (Re < 5 × 105)
̅̅̅̅
Nui = 0,664ReLc 0,5 Pr1/3,

Pr > 0,6

(3.56)

b) Escoamento turbulento (5 × 105 < Re < 1 × 107)
̅̅̅̅
Nui = 0,037ReLc 0,8 Pr1/3,

Pr > 0,6

(3.57)

onde o subscrito i refere-se a pvt, pvl, phs e phi. No cálculo do número de Reynolds, Lc = Ry
para as placas frontal e traseira; Lc = RxRz/(2Rx + 2Rz) para as placas superior e inferior, e
Lc = Ry - 4[(Ry - 2a1 - 3a3)/4] para as placas laterais;

Já no furo, a condição continua sendo de convecção natural, sendo o número de Nusselt
calculado como definido nas Equações (3.44) e (3.45). A partir das Equações (3.44), (3.45).
(3.56) (3.57), foram calculados os coeficientes de transferência de calor convectivo nas
superfícies planas externas e do furo do tijolo, usando a Equação (3.46). A partir destes
coeficientes, foram obtidos os coeficientes de transferência de calor convectivo médios
externo e interno, como segue:
̅

̅

̅

̅

(2hcpvt +2hcpvl +hcphs +hcphi )
hc1 = h̅c ext |cf = [
]
6
̅

̅

(h
+h
)
hc2 = h̅c int |cc = [ cpvf 2 cphf ]

cf

(3.58)

(3.59)

cc

onde o subscrito cf indica convecção forçada.
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Uma vez determinados os coeficientes de transferência de calor convectivos externo e
interno, foram determinados os coeficientes de transferência de massa convectivos nas
superfícies planas externa e do furo do tijolo, usando a analogia de Chilton-Colburn entre
transferência de calor e massa, como definido pela Equação (3.49). A partir destes
coeficientes, foram obtidos os coeficientes de transferência de massa convectivo médios
externo e interno, como segue:
̅

̅

̅

̅

(2hmpvt +2hmpvl +hmphs +hmphi )
h̅m ext |cf = [
]
6

̅

cf

̅

(h
+h
)
h̅m int |cc = [ mpvf 2 mphf ]

(3.60)

(3.61)

cc

Desde que os coeficientes de transferência de calor e massa convectivos, determinados
pelas Equações (3.60) e (3.61), são calculados com os parâmetros do ar de secagem, e que
estes mesmos parâmetros que estão presentes nas Equações (3.4) e (3.13), são dependentes
dos parâmetros do tijolo, faz-se necessário recalcular estes parâmetros para esta nova situação.
Isto é feito usando-se as seguintes equações:
ρ (x

−x )

hm1 = ρa (Mbu−M0 ) h̅m ext |cc
s

0

ρ (x

(3.62)

e

−x )

hm2 = ρa (Mbu−M0 ) h̅m int |cf
s

0

(3.63)

e

3.3.1.3 Convecção combinada natural e forçada

No caso de ambas, convecção natural e forçada, serem importantes, o número de Nusselt
é dado por uma combinação de efeitos como segue:
3
̅̅̅̅
̅̅̅̅i,cn 3 + ̅̅̅̅
Nui = [Nu
Nui,cf ]

1⁄
3

(3.64)

onde o subscrito i refere-se a pvt, pvl, phs e phi, para as placas superficiais externas e pvf e
phf, para as placas do furo.
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A partir dos números de Nusselt calculados pela Equação (3.64), foram calculados os
coeficientes de transferência de calor convectivo nas superfícies planas externas e do furo do
tijolo, usando a Equação (3.46). Por sua, destes coeficientes, foram obtidos os coeficientes de
transferência de calor convectivo médios externo e interno, como segue:
̅

̅

̅

̅

(2hcpvt +2hcpvl +hcphs +hcphi )
hc1 = h̅c ext |cc = [
]
6

hc2 = h̅c int |cc = [

̅cpvf +h
̅cphf )
(h
2

]

cc

(3.65)

(3.66)

cc

onde o subscrito cc indica convecção combinada.

Uma vez determinados os coeficientes de transferência de calor convectivos externo e
interno, foram determinados os coeficientes de transferência de massa convectivos nas
superfícies planas externa e do furo do tijolo, usando a analogia de Chilton-Colburn entre
transferência de calor e massa, como definido pela Equação (3.49). A partir destes
coeficientes, foram obtidos os coeficientes de transferência de massa convectivo médios
externo e interno, como segue:
̅

̅

̅

̅

(2hmpvt +2hmpvl +hmphs +hmphi )
h̅m ext |cc = [
]
6
̅

̅

(h
+h
)
h̅m int |cc = [ mpvf 2 mphf ]

cc

(3.67)

(3.68)

cc

Desde que os coeficientes de transferência de calor e massa convectivos, determinados
pelas Equações (3.67) e (3.68), são calculados com os parâmetros do ar de secagem, e que
estes mesmos parâmetros que estão presentes nas Equações (3.4) e (3.13), são dependentes
dos parâmetros do tijolo, faz-se necessário recalcular estes parâmetros para esta nova situação.
Isto é feito usando-se as seguintes equações:
ρ (x

−x )

hm1 = ρa (Mbu−M0 ) h̅m ext |cc
s

0

(3.69)

e
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ρ (x

−x )

hm2 = ρa (Mbu−M0 ) h̅m int |cc
s

0

(3.70)

e

3.3.2 Tijolo com furo paralelo ao fluxo de ar

Aqui foi considerado o tijolo em uma posição frontal ao fluido que escoa na superfície
do material e no furo, como ilustrado na Figura 3.4. Para essa situação, devido à velocidade
do ar de secagem, o processo de secagem ocorre por convecção combinada (forçada e/ou
natural) em todas as faces externas do tijolo e nas paredes internas do furo.

Direção e sentido
do fluxo de ar

CC

CC

CC

CC
CC
CC

CC
CC

CC

CC
CC : Convecção combinada (forçada e/ou natural)

Figura 3.4: Tijolo frontal ao fluxo de ar.

3.3.2.1 Convecção natural

Para convecção natural sobre as superfícies planas externas e no furo do tijolo, as
correlações empíricas para o número de Nusselt médio são as mesmas que aquelas usadas
para convecção natural, na situação física do furo perpendicular ao fluxo de ar, apresentadas
no item 3.2.1.1.
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3.3.2.2 Convecção forçada

Para convecção forçada sobre as superfícies planas externas do tijolo, as correlações
empíricas para o número de Nusselt médio são dadas por:
a) Escoamento laminar sobre as placas (Re < 5 × 105)
̅̅̅̅
Nui = 0,664ReLc1/2 Pr1/3,

Pr > 0,6

(3.71)

b) Escoamento laminar e turbulento sobre as placas (5 × 105 < Re < 1 × 108)
̅̅̅̅i = 0,037(ReLc 4/5 − 871)Pr1/3 , 0,6 < Pr < 60
Nu

(3.72)

onde o subscrito i refere-se a pvt, pvl, phs e phi. No cálculo do número de Reynolds, Lc = Ry
para as placas laterais.; Lc = RxRz/(2Rx + 2Rz) para as placas superior e inferior, e Lc = Ry
- 4[(Ry - 2a1 - 3a3)/4] para as placas frontal e traseira.
Já para os furos, tem-se escoamento forçado de um fluido em um duto de seção
transversal retangular (seção não-circular). Desta forma têm-se duas situações distintas,
dependendo da velocidade do fluido: escoamento laminar e escoamento turbulento.

Para caracterizar o regime de escoamento, utiliza-se do número de Reynolds, definido
como segue:
ρa wa Lc

ReLc =

(3.732011

μa

onde wa é a velocidade do ar no furo e Lc=Dh, sendo Dh o diâmetro hidráulico do duto. Este
parâmetro geométrico é dado por:
Dh =

4A

(3.74)

P

sendo A, a área da seção transversal do furo e P o perímetro molhado. Sendo assim, estes
parâmetros são dados por (Figura 3.2):

Dh = (

4av ah

(3.75)

2av +2ah )
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onde av e ah são dados pelas Equações (3.19) e (3.20).

Para escoamento turbulento em duto de seção transversal retangular, é razoável usar
as correlações para escoamento turbulento em duto circular, substituindo o diâmetro do duto
circular pelo diâmetro hidráulico do duto retangular. Além disso, tem-se o efeito de ponta,
que provoca variações no número de Nusselt na periferia, se aproximando de zero nos vértices
do duto. Para escoamento laminar, o uso de correlações para duto de seção transversal circular
é menos precisa, principalmente em dutos de seção transversal retangular (INCROPERA e
DE WITT, 2002)

Nesta pesquisa, devido à pequena dimensão do tijolo, na direção do escoamento, o
fluxo do ar, no furo, se dá na região de entrada hidrodinâmica. Contudo, devido ao fato de que
o número de Nusselt na região completamente desenvolvida é menor do que na região de
entrada térmica e da inexistência de equações matemáticas para a determinação do número de
Nusselt nessa região, nos regimes laminar e turbulento, para dutos não circulares, considerouse que o escoamento do ar no furo está completamente desenvolvido térmica e
hidrodinamicamente e se dá no regime turbulento (INCROPERA e DE WITT, 2002). Assim
tem-se que:
̅̅̅̅
NuLc = 0,023ReLc 4/5 Pr1/3,

Pr > 0,6

(3.76)

Uma vez determinados os números de Nusselt para as superfícies externas e furo, os
procedimentos para determinação dos coeficientes de transferência de calor e de massa
externo e interno são iguais aos já descritos nos itens anteriores.

3.3.2.3 Convecção combinada natural e forçada

No caso de ambas, convecção natural e forçada, serem importantes, o número de Nusselt
é dado por uma combinação de efeitos como descrito pela Equação (3.64). Uma vez
determinados os números de Nusselt para as superfícies externas e furo, os procedimentos
para determinação dos coeficientes de transferência de calor e de massa externo e interno são
iguais aos já descritos nos itens anteriores.
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3.4 Casos estudados

3.4.1 Validação

SILVA (2009) desenvolveu um estudo experimental da secagem de tijolos vazados.
Para a realização do experimento de secagem, os seguintes procedimentos foram adotados:

a) Inicialmente foram medidas as dimensões, massa, temperatura do tijolo, temperatura
ambiente e umidade relativa do ar.
b) Em seguida, as amostras foram levadas ao interior da estufa onde se realizava a
secagem. Nesse processo, a temperatura interna da estufa foi fixada na temperatura desejada
(100°C) através do controlador de temperatura.
c) Em intervalos pré-definidos a amostra foi retirada da estufa, possibilitando a medição
da temperatura, massa e dimensões da mesma. Em princípio as medições foram feitas de 10
em 10 minutos até 30 minutos de processo. Em seguida, as medições passaram a ser de 30 em
30 minutos, sendo as próximas medições feitas de 60 em 60 minutos até a massa
aproximadamente constante.
d) Logo após, a amostra foi submetida a uma secagem por 24 horas para obtenção da
massa de equilíbrio e, em seguida, por mais 24 horas, para obter-se a massa de seco.

A Figura 3.5 ilustra o modelo do corpo de prova utilizado por SILVA (2009), as posições
onde foram obtidas as medidas da temperatura, largura (Rx), altura (Ry), comprimento (Rz) e
das dimensões que caracterizam os furos dos tijolos, a1, a2, a3 e a4 .

A partir dos dados obtidos do teor de umidade médio ao longo do processo de secagem,
foi possível verificar que no período inicial, as taxas de perda de umidade são mais elevadas,
requerendo do pesquisador a leitura destes dados em intervalos de tempo menores, podendo
ser ampliado, à medida que o processo foi se desenvolvendo. Sob o aspecto físico, esta
metodologia é extremamente satisfatória, em virtude de possibilitar a descrição do fenômeno
com grande precisão, principalmente no início do processo. Contudo, é estatisticamente mais
adequado realizar comparações de parâmetros a partir de uma distribuição mais uniforme de
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pontos ao longo do processo. Desta forma, o autor propôs um ajuste destes dados
experimentais a uma equação exponencial a 2 termos e 4 parâmetros, como segue:
 M  Me

 Mo  Me



  A 1 Exp(k



1

t)  A 2 Exp(k

2

(3.77)

t)

onde t é dado em minutos. A estimativa dos parâmetros A1, A2, k1 e k2 da Equação (3.79) foi
realizada utilizando o método numérico de Rosembrock e quasi-Newton empregando o
Software Statistica®, com critério de convergência de 0,001. A Tabela 3.1 resume os valores
destes parâmetros estimados.
Tabela 3.1 – Parâmetros da Equação (3.78) obtidos após ajuste aos dados experimentais do
teor de umidade (SILVA, 2009)
Parâmetros
T
o
( C)

A1
(-)

100 4,875507

k1
(min-1)

A2
(-)

k2
(min-1)

R

-0,008383

-3,827964

-0,007881

0,998297496

a4

a1

Proporção
da
variância
0,996597890

Ry
Posição da medição
da temperatura
a4
a2

Rz

Rx

Figura 3.5 – Modelo do tijolo mostrando a figura, as suas medidas, as dimensões que
caracterizam os furos e o local da medição da temperatura do tijolo.
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Similarmente ao procedimento adotado por SILVA (2009), LIMA (2020) propôs um
ajuste dos dados experimentais, da temperatura superficial do tijolo, a uma equação
exponencial a 2 termos e 4 parâmetros, como segue:
θ = B1 + B2 Log10 (t k3 + B3 )

(3.78)

onde t é dado em minutos. A estimativa dos parâmetros B1, B2, k3 e B3 foi realizada utilizando
o método numérico Quasi-Newton empregando o Software Statistica®, com critério de
convergência de 0,0001. A Tabela 3.2 resume os valores destes parâmetros estimados.
Tabela 3.2 – Parâmetros da Equação (3.78) obtidos após ajuste aos dados experimentais do
teor de umidade (LIMA et. al, 2020)
Parâmetros

T
(oC)

B1
o
( C)

B2
o
( C/Log10(min))

B3

k3

(min)

(-)

100

-2,86969

15,41788

118,38213

R

2,234665 0,984632771

Proporção
da
variância

0,969501694

Com as equações ajustadas, estabeleceram-se instantes de “tomada de dados” ao longo
do processo em que o teor de umidade médio e temperatura pudessem ser determinados, de
forma que a distribuição destes pontos ficasse aproximadamente uniforme. Posteriormente,
estas equações foram utilizadas no programa computacional, para que se pudesse comparar
os resultados preditos e experimentais destes parâmetros de processo.

Nas Tabelas 3.3 e 3.4 são apresentadas, para o experimento, as informações geométricas,
de temperatura e teor de umidade do tijolo, e condições do ar de secagem utilizada na estufa.
Já a Tabela 3.5 resume as propriedades termofísicas, áreas superficiais externa e interna, e
volume do tijolo, no início do processo.

Para obtenção dos resultados preditos do teor de umidade médio e temperatura no
vértice do tijolo, foi desenvolvido um código computacional no ambiente Mathematica ®. Os
desvios quadráticos entre os valores experimentais e calculados e a variância foram obtidos
como segue:
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̅ i,Num − M
̅ i,Exp )2
ERMQ𝑀 = ∑ni=1(M

(3.79)

ERMQ
2
S̅M
= (n−n̂)M

(3.80)

ERMQθ = ∑ni=1 [

(θi,Num −θi,Exp )
(θe −θ0 )

]

2

(3.81)

ERMQ
S̅θ2 = (n−n̂)θ

(3.82)

onde n = 56 é o número de pontos experimentais e n̂ = 0 é o número de parâmetros ajustados
(número de graus de liberdade), e Φ pode teor de umidade médio ou temperatura (FIGLIOLA
e BEASLEY, 1995).
Tabela 3.3 – Parâmetros experimentais do ar e dimensões dos tijolos cerâmicos vazados
utilizados nos experimentos.
Ar

Tijolo

T
(oC)

UR
(%)

v
(m/s)

Rx
(mm)

Ry
(mm)

Rz
(mm)

a1
(mm)

a2
(mm)

a3
(mm)

a4
(mm)

100

1,8

0,10

92,8

198,0

202,0

11,7

9,41

8,74

8,0

Tabela 3.4 – Parâmetros experimentais do ar e tijolo para teste de secagem.
Ar

Tijolo

T (ºC)

Mo (b.s)

Mf (b.s)

Me (b.s)

θ0 (ºC)

θf (ºC)

t (h)

100

0,16903

0,00038

0,00038

26,1

93,2

12,3

Tabela 3.5 – Parâmetros termofísicos e geométricos do tijolo usados na simulação.
Tijolo
k
u
(W/mK) (kg/m3)
0,833

s
(kg/m3)

cp
(J/kgK)

1754,88 1889,95

545,00

S1
(mm2)

S2
(mm2)

V
(mm3)

134651,775 226514,720 1734026,095
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3.4.2 Casos arbitrários

Para verificar a aplicação do modelo matemático à secagem de tijolos industriais, foram
definidos 22 casos para simulação (Tabela 3.6). A ideia está direcionada para a avaliação do
efeito de diferentes parâmetros de processo: temperatura, umidade relativa e velocidade do ar
de secagem, bem como a posição do tijolo com relação ao sentindo do fluxo de ar (frontal e
lateral), na remoção de umidade e temperatura do tijolo ao longo da secagem. Em todos os
casos estudados, as dimensões, teores de umidade inicial e de equilíbrio, temperatura inicial
e propriedades termofísicas do tijolo são os mesmos reportados nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5.

Tabela 3.6 - Condições do ar e tijolo usadas nas simulações de secagem.
Ar
Tijolo
Caso T (°C)
∞
1
50
2
60
3
70
4
80

UR (%)
20
20
20
20

v (m/s)
0,1
0,1
0,1
0,1

Tbu (°C)
28,40
34,91
41,59
48,42

x0 (kg/kg)
0,01554
0,02548
0,04079
0,06417

Posição do furo
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
1,0

55,39
62,46
70,48
76,76
81,98
86,45
90,38
90,38
90,38

0,09992
0,15550
0,26660
0,41470
0,62210
0,93330
1,45200
1,45200
1,45200

Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral

5
6
7
8
9
10
11
12
13

90
100
100
100
100
100
100
100
100

20

14
15
16
17
18
19
20
21

100
100
100
100
100
100
100
100

70
70
70
70
70
70
70
70

3,0
5,0
8,0
0,1
0,5
1,0
3,0
5,0

90,38
90,38
90,38
90,38
90,38
90,38
90,38
90,38

1,45200
1,45200
1,45200
1,45200
1,45200
1,45200
1,45200
1,45200

Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal

22

100

70

8,0

90,38

1,45200

Frontal

20
30
40
50
60
70
70
70
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Validação
A Figura 4.1 ilustra uma comparação entre os resultados preditos e experimentais
(SILVA, 2009) do teor de umidade médio do tijolo durante o processo de secagem. De uma
análise desta figura verifica-se que uma boa concordância entre os resultados. Da comparação
com

os

dados

experimentais

obtidos

a

partir

da

Equação

(3.77)

obteve-se

2
ERMQM=0.00509741 (kg/kg)2 e S̅M
=9.10252×10-5 (oC/oC)2. Para esta situação física, foram

obtidos os seguintes coeficientes de transferência de massa convectivos hm1= 6,46958×10-7
m/s e hm2= 6,13473×10-7 m/s.

A Figura 4.2 ilustra uma comparação entre os resultados preditos e experimentais
(SILVA, 2009; LIMA, 2020) da temperatura no vértice do tijolo durante o processo de
secagem. De uma análise desta figura verifica-se que uma boa concordância entre os
resultados. Da comparação com os dados experimentais obtidos a partir da Equação (3.78)
obteve-se ERMQ= 0,346251426 (oC/oC)2e S̅2 =0,006183061 (oC/oC)2. Para esta situação
física, foram obtidos os seguintes coeficientes de transferência de calor convectivos hc1=
6.89281 W/m2K e hc2= 6.53606 W/m2K. Esses valores do coeficiente de transferência de calor
convectivo são típicos de uma situação física de convecção natural. De fato, para este caso,
obteve-se uma relação Gr/Re2= 10705.4, que é muito maior do que 1, justificando que o efeito
da convecção natural é muito superior a convecção forçada.
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Figura 4.1 – Comparação entre os teores de umidade médio predito e experimentais durante
o processo de secagem de tijolos cerâmicos vazados industriais.

Figura 4.2 – Comparação entre a temperatura superficial (vértice) predita e experimentais
durante o processo de secagem de tijolos cerâmicos vazados industriais.

4.2 Análise do processo de secagem: Tijolo com furo perpendicular ao fluxo de ar
4.2.1 Efeito da temperatura do ar de secagem
Na Figura 4.3 estão ilustradas as cinéticas de secagem do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes temperaturas do ar de secagem, mantidos constantes a umidade relativa e
velocidade do ar (Casos 1 a 6, da Tabela 3.6). De uma análise desta figura verifica-se que,
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quanto maior a temperatura do ar de secagem, mais rápido o sólido seca e, com isso, tem-se
uma redução no tempo de secagem, para se atingir um teor de umidade previamente
especificado. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33 h) de processo, o teor de umidade
médio do tijolo é de 0,06156 e 0.01433 kg/kg (base seca), para as temperatura de 50 e 100oC,
respectivamente.

Figura 4.3 – Teor de umidade médio do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes temperaturas do ar de secagem.

Na Figura 4.4 ilustram-se as cinéticas de aquecimento do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes temperaturas do ar de secagem, mantidos constantes a umidade relativa e
velocidade do ar. De uma análise desta figura verifica-se que, quanto maior a temperatura do
ar de secagem, mais rápido o sólido se aquece. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33
h) de processo, a temperatura do tijolo é de 41,03 e 95,49oC para as temperaturas de 50 e
100oC, respectivamente.
76

Figura 4.4 – Temperatura no vértice do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes temperaturas do ar de secagem.

Vale salientar que taxa de remoção de umidade e aquecimento mais elevadas pode
provocar problemas na estrutura do tijolo tais como, deformações acentuadas, fissuras e
fraturas, que reduzem significativamente a qualidade do produto ao final do processo de
secagem. Certamente, produtos com defeitos provenientes da secagem, ao serem submetidos
a queima, poderá vir a serem inutilizados, o que gera perda de material, afeta o meio ambiente
e aumenta os custos do processo de manufatura destes produtos.

A Tabela 4.1 resume os valores dos coeficientes de transferência de calor e massa
convectivos obtidos em diferentes condições de secagem (Casos 1 a 6). Dá análise desta tabela
verifica-se que, tanto o coeficiente de transferência de massa convectivo, quanto o coeficiente
de transferência de calor convectivo, aumenta com o aumento da temperatura do ar de
secagem. Seus valores são pequenos, típicos de um problema de convecção natural mássica e
térmica. Isto pode ser comprovado pelos altos valores da relação entre os números de Grashof
Gr

e de Reynolds (Re2 ≫ 1), de tal forma que os efeitos de convecção forçada são desprezíveis.
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Um fato interessante é que os coeficientes de transferência de calor e de massa convectivos
no furo do tijolo são levemente menores que aqueles na superfície externa do tijolo. Isto ocorre
devido ao fato de a área superficial de troca de calor e massa, em cada furo, ser menor do que
aquela da região externa do tijolo.
Tabela 4.1 – Coeficientes de transporte de calor e massa convectivo para diferentes
temperaturas do ar de secagem.
Condição do ar de
secagem
T
UR
v
o
( C) (%) (m/s)
50
20
0,1

Parâmetro convectivo de
transferência de massa
hm1
hm2
(m/s)
(m/s)
-7
1,67×10
1,59×10-7

Parâmetro convectivo de
transferência de calor
hc1
hc2
2
(W/m K)
(W/m2K)
5,34
5,11

Gr/Re2
(-)
3941,51

60

20

0,1

2,05×10-7

1,96×10-7

5,51

5,26

4460,47

70

20

0,1

2,46×10-7

2,35×10-7

5,64

5,39

4922,64

80

20

0,1

2,91×10-7

2,78×10-7

5,75

5,49

5335,42

90

20

0,1

3,43×10-7

3,28×10-7

5,84

5,58

5703,88

100

20

0,1

4,10×10-7

3,92×10-7

5,91

5,66

6037,75

4.2.2 Efeito da umidade relativa do ar de secagem
Na Figura 4.5 estão ilustradas as cinéticas de secagem do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes umidades relativas do ar de secagem, mantidos constantes a temperatura e
velocidade do ar (Casos 1, 7 a 11, da Tabela 3.6). De uma análise desta figura verifica-se que,
quanto menor a umidade relativa do ar de secagem, mais rápido o sólido seca e, com isso,
tem-se uma redução no tempo de secagem, para se atingir um teor de umidade previamente
especificado. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33 h) de processo, o teor de umidade
médio do tijolo é de 0,01433 e 0,05341 kg/kg (base seca), para as umidades relativas de 20 e
70%, respectivamente.
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Figura 4.5 – Teor de umidade médio do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes umidades relativas do ar de secagem.

Na Figura 4.6 ilustram-se as cinéticas de aquecimento do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes umidades relativas do ar de secagem, mantidos constantes a temperatura e
velocidade do ar. De uma análise desta figura verifica-se que, quanto menor a umidade
relativa do ar de secagem, mais rápido o sólido se aquece. Para ter uma ideia, em t= 500
minutos (8,33 h) de processo, a temperatura do tijolo é de 95,49 e 89,09oC para as umidades
relativas de 20 e 70%, respectivamente.

Como mencionado previamente, se as taxas de secagem e aquecimento são mais
elevadas pode provocar problemas na estrutura do tijolo e reduzir a qualidade do produto ao
final do processo de secagem. Sendo assim, é preferível se ter um processo com uma umidade
relativa mais alta, prevenindo, assim, defeitos oriundos do processo de secagem, como trincas,
deformações e fraturas no tijolo. Contudo, o tempo de processo é mais elevado, o que reduz
a produtividade deste tipo de produto cerâmico.
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Figura 4.6 – Temperatura no vértice do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes umidades relativas do ar de secagem.

A Tabela 4.2 resume os valores dos coeficientes de transferência de calor e massa
convectivos obtidos em diferentes condições de secagem (Casos 1, 7 a 11). De uma análise
desta tabela verifica-se que, tanto o coeficiente de transferência de massa convectivo quanto
o coeficiente de transferência de calor convectivo, diminuem com aumento da umidade
relativa do ar de secagem. Seus valores são pequenos, típicos de um problema de convecção
natural mássica e térmica. Isto pode ser comprovado pelos altos valores da relação entre os
Gr

números de Grashof e de Reynolds (Re2 ≫ 1), de tal forma que os efeitos de convecção
forçada são desprezíveis. Similarmente ao efeito da temperatura do ar de secagem, os
coeficientes de transferência de calor e de massa convectivos no furo do tijolo são levemente
menores que aqueles na superfície externa do tijolo.

Comparando-se os valores destes parâmetros com aqueles obtidos ao se analisar o efeito
da temperatura do ar de secagem pode ser observado que, secagem com temperatura e
umidade relativa mais altas (Caso 11), tem coeficientes de transferência de massa convectivo
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levemente mais alto e coeficiente de transferência de calor convectivo levemente mais baixo,
quando comparado com a secagem com temperatura e umidade relativa mais baixas (Caso 1).
Por exemplo, para uma secagem a T=100oC, UR=70% e v=0,1 m/s, em t=1000 min (16,67 h),
o teor de umidade médio do tijolo foi de 0,0170 kg/kg (base seca) e sua temperatura no vértice
atingiu 95,57oC. Já para uma secagem a T=50oC, UR=20% e v=0,1 m/s, nesse mesmo instante
de tempo, o teor de umidade médio do tijolo foi de 0,0226 kg/kg (base seca) e sua temperatura
no vértice atingiu 46,74oC.

Do exposto, pode-se dizer que, para a situação de secagem com umidade relativa mais
baixa, tem-se tempo de secagem levemente maior, que conduz a uma produtividade levemente
menor, mas com produtos com uma boa qualidade. Isto ocorre porque a remoção de umidade
é controlada e a temperatura do tijolo, ao longo do processo é mais baixa, reduzindo os efeitos
mecânicos dos gradientes hídricos e térmicos no interior do tijolo. Aliado a isso, pode
mencionar o fato de que secagem em baixas temperaturas (50oC), o custo energético é bem
mais baixo quando comparado com a secagem a 100oC, o que reduz o custo final do produto.
Tabela 4.2 – Coeficientes de transporte de calor e massa convectivo para diferentes
umidades relativas do ar de secagem.
Condição do ar de
secagem
T
UR
v
o
( C) (%) (m/s)
100
20
0,1

Parâmetro convectivo de
transferência de massa
hm1
hm2
(m/s)
(m/s)
-7
4,10×10
3,92×10-7

Parâmetro convectivo de
transferência de calor
hc1
hc2
2
(W/m K)
(W/m2K)
5,91
5,66

100

30

0,1

3,46×10-7

3,32×10-7

5,53

5,31

4694,73

100

40

0,1

2,94×10-7

2,83×10-7

5,19

4,99

3663,88

100

50

0,1

2,59×10-7

2,50×10-7

4,85

4,67

2820,57

100

60

0,1

2,22×10-7

2,14×10-7

4,50

4,34

2107,97

100

70

0,1

1,89×10-7

1,83×10-7

4,13

3,98

1488,59

Gr/Re2
(-)
6037,75

4.2.3 Efeito da velocidade do ar de secagem
Na Figura 4.7 estão mostradas as cinéticas de secagem do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes velocidades do ar de secagem, mantidos constantes a temperatura e umidade
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relativa do ar (Casos 11 a 16, da Tabela 3.6). Analisando esta figura pode-se observar que,
quanto maior a velocidade do ar de secagem, mais rápido o sólido seca e, com isso, tem-se
uma redução no tempo de secagem, para se atingir um teor de umidade previamente desejado.
Além disso, pode-se observar que, para baixas velocidades (até 0,5 m/s), a cinética de secagem
é independente do valor deste parâmetro, modificando substancialmente o comportamento da
perda de umidade para velocidade mais elevadas. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33
h) de processo, o teor de umidade médio do tijolo é de 0,05341 e 0,00091 kg/kg (base seca),
para as velocidades de 0,1 e 8,0 m/s, respectivamente.

Figura 4.7 – Teor de umidade médio do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes velocidades do ar de secagem.

Na Figura 4.8 pode ver as cinéticas de aquecimento do tijolo cerâmico industrial, em
diferentes velocidades do ar de secagem, mantidos constantes a temperatura e umidade
relativa do ar. Da análise desta figura pode-se perceber que, quanto maior a velocidade do ar
de secagem, mais rápido o sólido se aquece (maiores taxas de aquecimento). A explicação
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para este fato está relacionada com a dependência da transferência de calor convectiva com a
velocidade. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33 h) de processo, a temperatura do
tijolo é de 89,09 e 99,89oC para as velocidades de 0,1 e 8,0 m/s, respectivamente.

Figura 4.8 – Temperatura no vértice do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes velocidades do ar de secagem.

Como mencionado previamente, se as taxas de secagem e aquecimento são mais
elevadas pode provocar problemas na estrutura do tijolo e reduzir a qualidade do produto ao
final do processo de secagem. Sendo assim, é preferível se ter um processo com uma
velocidade mais baixa, prevenindo, assim, defeitos oriundos do processo de secagem, como
trincas, deformações e fraturas no tijolo. Contudo, o tempo de processo é mais elevado, como
já visto na Figura 4.7, o que reduz a produtividade deste tipo de produto cerâmico.

Na Tabela 4.3 estão reportados os valores dos coeficientes de transferência de calor e
massa convectivos obtidos em diferentes condições de secagem (Casos 11 a 16). Analisando
os resultados desta tabela pode-se verificar que, tanto o coeficiente de transferência de massa
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convectivo quanto o coeficiente de transferência de calor convectivo, aumentam com aumento
da velocidade do ar de secagem. Para velocidades de até 0,5 m/s, os valores de hm1, hm2, hc1
e hc2 são pequenos, típicos de um problema de convecção natural mássica e térmica. Isto pode
ser comprovado pelos altos valores da relação entre os números de Grashof e de Reynolds
Gr

(Re2 ≫ 1), de tal forma que os efeitos de convecção forçada são desprezíveis. Contudo, para
velocidade entre 1,0 e 8,0 m/s, o processo ocorre por convecção combinada natural e forçada,
comprovado pelos valores da relação entre os números de Grashof e de Reynolds que estão
Gr

no intervalo 0,23 ≤ Re2 ≤ 14,89.
Tabela 4.3 – Coeficientes de transporte de calor e massa convectivo para diferentes
velocidades do ar de secagem.
Condição do ar de
secagem
T
UR
v
o
( C) (%) (m/s)
100
70
0,1

Parâmetro convectivo de
transferência de massa
hm1
hm2
(m/s)
(m/s)
-7
1,89×10
1,83×10-7

Parâmetro convectivo de
transferência de calor
hc1
hc2
2
(W/m K)
(W/m2K)
4,13
3,98

100

70

0,5

1.89×10-7

1.83×10-7

4.13

3.98

59.54

100

70

1,0

7.44×10-7

2.30×10-7

16.22

5.02

14.89

100

70

3,0

12,81×10-7

2.30×10-7

27.93

5.02

1.65

100

70

5,0

16,53×10-7

2.30×10-7

36.02

5.02

0.59

100

70

8,0

20,90×10-7

2.30×10-7

45.55

5.02

0.23

Gr/Re2
(-)
1488,59

Desde que os efeitos convectivos são mais intensos na superfície externa do tijolo, os
valores dos coeficientes de transferência de massa hm1 e de calor hc1 são bem superiores aos
valores destes parâmetros nos furos, onde se predomina a convecção natural.
Comparando-se os valores destes parâmetros com aqueles obtidos ao se analisar os
efeitos da temperatura e umidade relativa do ar de secagem pode ser observado que, secagem
com velocidade mais alta (Caso 16), tem coeficientes de transferência de massa e calor
convectivos bem mais alto. Por exemplo, para uma secagem a T=100oC, UR=70% e v=8,0
m/s, em t=1000 min (16,67 h), o teor de umidade médio do tijolo foi de 0,00038 kg/kg (base
seca) e sua temperatura no vértice atingiu 100oC. Já para uma secagem a T=50oC, UR=20%
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e v=0,1 m/s, nesse mesmo instante de tempo, o teor de umidade médio do tijolo foi de 0,0226
kg/kg (base seca) e sua temperatura no vértice atingiu 46,74oC.

Para a situação de secagem com umidade relativa mais baixa, o tempo de secagem é
bem maior e, portanto tem-se uma produtividade bem menor. No entanto, os produtos estarão
com uma boa qualidade, uma vez que a remoção de umidade é controlada e a temperatura do
tijolo, ao longo do processo, é bem mais baixa, reduzindo os efeitos dos gradientes hídricos e
térmicos no interior do tijolo. Aliado a isso, pode-se mencionar o fato de que secagem em
baixas temperaturas (50oC), o custo energético é reduzido significativamente quando
comparado com a secagem a 100oC, o que reduz o custo final do produto.

4.3 Análise do processo de secagem: Tijolo com furo paralelo ao fluxo de ar
4.3.1 Efeito da velocidade do ar de secagem

Na Figura 4.9 estão ilustradas as cinéticas de secagem do tijolo cerâmico industrial (com
a posição do furo frontal ao escoamento do ar), em diferentes velocidades do ar de secagem,
mantidos constantes a temperatura e umidade relativa do ar (Casos 17 a 22, da Tabela 3.6).
Analisando esta figura pode-se observar que, quanto maior a velocidade do ar de secagem,
mais rápido o sólido seca e, com isso, tem-se uma redução no tempo de secagem, para se
atingir um teor de umidade previamente desejado. Além disso, pode-se observar que, para
baixas velocidades (até 0,5 m/s), similarmente ao que ocorreu nos casos onde a posição do
furo era perpendicular ao fluxo de ar, a perda de umidade é independente do valor deste
parâmetro, modificando substancialmente a velocidade de secagem para velocidade mais
elevadas. Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33 h) de processo, o teor de umidade médio
do tijolo é de 0,05341 e 0,00038 kg/kg (base seca), para as velocidades de 0,1 e 8,0 m/s,
respectivamente.
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Figura 4.9 – Teor de umidade médio do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes velocidades do ar de secagem (Furo frontal ao fluxo de ar).

A Figura 4.10 ilustra as cinéticas de aquecimento do tijolo cerâmico industrial (com a
posição do furo frontal ao escoamento do ar), em diferentes velocidades do ar de secagem,
mantidos constantes a temperatura e umidade relativa do ar. Da análise desta figura pode-se
verificar que, quanto maior a velocidade do ar de secagem, mais rápido o sólido se aquece
(taxas de aquecimento mais elevadas). A explicação para este fato está relacionada com a
dependência da transferência de calor convectiva com a velocidade, principalmente em
condição de escoamento turbulento (Por exemplo, no furo, para uma velocidade do ar de 8,0
m/s, ReDh=12521,6). Para ter uma ideia, em t= 500 minutos (8,33 h) de processo, a
temperatura do tijolo é de 89,09 e 99,89oC para as velocidades de 0,1 e 8,0 m/s,
respectivamente.

Como mencionado previamente, taxas de remoção de umidade e aquecimento mais
elevadas podem provocar reduzir substancialmente a qualidade do produto pós-secagem.
Desta forma, é recomendável utilizar baixas velocidades do ar de secagem, prevenindo, assim,
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o surgimento de defeitos oriundos do processo e reduzindo o gasto de energia para
insuflamento do ar. Contudo, o tempo de processo é mais elevado, como evidenciado na
Figura 4.9, reduzindo, assim, a produtividade deste tipo de produto cerâmico.

Figura 4.10 – Temperatura no vértice do tijolo cerâmico industrial em função do tempo para
diferentes velocidades do ar de secagem (Furo frontal ao fluxo de ar).

Na Tabela 4.4 estão resumidos os valores dos coeficientes de transferência de calor e
massa convectivos obtidos em diferentes condições de secagem, nos casos onde o furo do
tijolo está localizado na direção paralela ao escoamento do ar de secagem (Casos 17 a 22).
Analisando os resultados desta tabela pode-se ver que, tanto o coeficiente de transferência de
massa convectivo quanto o coeficiente de transferência de calor convectivo, aumentam com
aumento da velocidade do ar de secagem. Para velocidades de até 0,5 m/s, os valores de hm1,
hm2, hc1 e hc2 são pequenos, típicos de um problema de convecção natural mássica e térmica.
Isto pode ser comprovado pelos altos valores da relação entre os números de Grashof e de
Gr

Reynolds (Re2 ≫ 1), de tal forma que os efeitos de convecção forçada são desprezíveis.
Contudo, para velocidade entre 1,0 e 8,0 m/s, o processo ocorre por convecção combinada
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natural e forçada, comprovado pelos valores da relação entre os números de Grashof e de
Gr

Reynolds que estão no intervalo 0,23 ≤ Re2 ≤ 14,89.
Tabela 4.4 – Coeficientes de transporte de calor e massa convectivo para diferentes
velocidades do ar de secagem (Furo frontal ao fluxo de ar).
Condição do ar de
secagem
T
UR
v
o
( C) (%) (m/s)
100
70
0,1

Parâmetro convectivo de
transferência de massa
hm1
hm2
(m/s)
(m/s)
-7
1,89×10
1,83×10-7

Parâmetro convectivo de
transferência de calor
hc1
hc2
2
(W/m K)
(W/m2K)
4,13
3,98

100

70

0,5

1,89×10-7

1,83×10-7

4,13

3,98

59.54

100

70

1,0

7.44×10-7

3.23×10-7

16.22

7.04

14.89

100

70

3,0

12,81×10-7

7.32×10-7

27.93

15.95

1.65

100

70

5,0

16,53×10-7

10,97×10-7

36.03

23.92

0.59

100

70

8,0

20,90×10-7

15,97×10-7

45.55

34.80

0.23

Gr/Re2
(-)
1488.59

Desde que os efeitos convectivos são mais intensos na superfície externa do tijolo, os
valores dos coeficientes de transferência de massa hm1 e de calor hc1 são bem superiores aos
valores destes parâmetros nos furos, onde se predomina a convecção natural para velocidades
até 1,0 m/s, e forçada, para velocidades superiores a 1,0 m/s.

Comparando-se os valores destes parâmetros com aqueles obtidos ao se analisar os
efeitos da velocidade do ar de secagem com a posição do furo perpendicular ao fluxo de ar,
pode ser observado que, secagem com velocidade mais alta (Caso 22), tem coeficientes de
transferência de massa e calor convectivos bem mais alto no furo de seção retangular, no caso
de velocidades do ar superiores a 1,0 m/s, onde predomina-se a convecção forçada em dutos.
Por exemplo, para uma secagem a T=100oC, UR=70% e v=8,0 m/s, em t=50 min , o teor de
umidade médio do tijolo foi de 0,05581 kg/kg (base seca) e sua temperatura no vértice atingiu
88,60oC, quando o furo está numa posição paralela ao fluxo de ar. Já para essa mesma
condição de secagem, furo perpendicular ao fluxo de ar, e mesmo instante de tempo, o teor de
umidade médio do tijolo foi de 0,09506 kg/kg (base seca) e sua temperatura no vértice atingiu
80,53oC. Isto indica claramente o efeito da posição do tijolo relativo a direção do fluxo de ar:
intensificar as trocas de calor e massa entre o produto e o ar de secagem, aumentando as taxas
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de transferência de calor e massa e, com isso, elevando as velocidades de remoção de água e
de elevação de temperatura do produto.

Para a situação de secagem do tijolo com o furo paralelo ao fluxo de ar, desde que a
umidade relativa é mais alta e o tempo de secagem é bem menor, tem-se, portanto, uma
produtividade bem maior com produtos de boa qualidade. Isto ocorre, uma vez que a remoção
de umidade é controlada, embora a temperatura do tijolo, ao longo do processo, seja mais
baixa.

Vale salientar que, na indústria, a umidade média encontrada nos tijolos cerâmicos, no
final da etapa de secagem, atinge valores entre 3 e 4% (base úmida) e o tempo de processo é
em torno de 24 horas, para a secagem sendo realizada em secador tipo túnel de fluxos
cruzados. Nesse tipo de secador, o comprimento pode chegar a 100 m, a temperatura varia de
25 a 120oC, e umidade relativa variando de 60 a 90%, mas em alguns equipamentos de menor
comprimento (35 m, por exemplo), o valor deste parâmetro pode chegar a 10%. Em geral,
após a secagem, devido ao baixo teor de umidade, o tijolo absorve água (seja na forma de
vapor, contido no ar, ou na forma líquida, proveniente de chuvas ou do solo, durante a fase de
armazenamento, antes da queima), que provoca leve degradação, por expansão volumétrica.

A Tabela 4.5 resume os resultados que atendem as condições do teor de umidade final
estabelecidas pelo setor industrial, para cada condição de secagem estudada. Assim, avaliando
os resultados obtidos nos casos analisados, considerando o teor de umidade final máximo de
3 a 4% (base seca) e a temperatura do tijolo, posição do tijolo com furo perpendicular ao fluxo
de ar, tempo de secagem nessas condições de umidade, bem como os resultados experimentais
(em termos de qualidade do tijolo durante a secagem) apresentados por SILVA (2009),
sugere-se como uma condição ótima de secagem T= 70oC, UR= 20% e v= 0,1 m/s. Já para a
secagem com a posição do tijolo com furo paralelo ao fluxo de ar, devido aos altos gradientes
térmicos para velocidades elevadas do ar de secagem e elevado tempo de processo para
velocidades menores do que 1,0 m/s, sugere-se como condição ótima de secagem T= 100oC,
UR= 70% e v= 1,0 m/s.
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Tabela 4.5 - Condições do tijolo ao final do processo de secagem.
v
(m/s)
0,1
0,1

M
(kg/kg)
0,03151
0,03244


( C)
45,44
54,41

t
(min)
833,33
666,67

Posição do furo

1
2

T∞
(°C)
50
60

Ar
UR
(%)
20
20

3
4
5

70
80
90

20
20
20

0,1
0,1
0,1

0,03822
0,03480
0,03000

62,29
71,88
81,88

500,00
450,00
416,67

Lateral
Lateral
Lateral

6
7
8
9
10

100
100
100
100
100

20
30
40
50
60

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,03239
0,03385
0,03398
0,03502
0,03502

89,65
90,34
91,31
91,60
92,30

333,33
383,33
450,00
500,00
583,33

Lateral
Lateral
Lateral
Lateral
Lateral

11
12
13
14

100
100
100
100

70
70
70
70

0,1
0,5
1,0
3,0

0,03644
0,03644
0,03825
0,03167

92,58
92,58
92,21
93,56

666,67
666,67
283,33
216,67

Lateral
Lateral
Lateral
Lateral

15
16
17
18

100
100
100
100

70
70
70
70

5,0
8,0
0,1
0,5

0,03782
0,03024
0,03644
0,03644

92,30
93,86
92,58
92,58

158,33
150,00
666,67
666,67

Lateral
Lateral
Frontal
Frontal

19
20
21
22

100
100
100
100

70
70
70
70

1,0
3,0
5,0
8,0

0,03800
0,03941
0,03822
0,03863

92,26
91,97
92,22
92,13

250,00
125,00
91,97
66,67

Frontal
Frontal
Frontal
Frontal

Caso

Tijolo
o
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Lateral
Lateral

CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
5.1 Conclusões

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que:

a) A modelagem matemática fenomenológica baseada numa análise concentrada para
predizer as transferências de massa e calor em tijolos cerâmicos, vazados e com forma
arbitrária, foi adequada, apresentando pequenos desvios com relação a dados experimentais
do teor de umidade médio e temperatura do produto ao longo do processo;
b) Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa e maior a velocidade do ar
de secagem mais rápido o tijolo perde umidade e eleva sua temperatura, que pode provocar
defeitos no produto pós-secagem, reduzindo sua qualidade para a etapa de queima;
c) A posição do tijolo com relação à direção e sentido do fluxo de ar afeta as cinéticas
de secagem e aquecimento do tijolo. A posição com furo frontal ao fluxo de ar provocou as
maiores taxas de secagem e aquecimento do produto quando comparadas com aquelas obtidas
quando o tijolo foi posicionado com o furo perpendicular ao fluxo de ar;
d) Os coeficientes de transferência de calor e massa na superfície externa e no furo do
tijolo são diferentes, sendo mais elevados na superfície externa;
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e) O coeficiente de transferência de massa na superfície externa do tijolo variou de
1,67×10-7 m/s na condição de secagem 50oC, 20%, 0,1 m/s e furo perpendicular ao fluxo de
ar (convecção natural) até 20,90×10-7 m/s a 100oC, 70%, 8,0 m/s e furo paralelo ao fluxo de
ar (convecção forçada). Já o coeficiente de transferência de massa no furo do tijolo variou de
1,59×10-7 m/s na condição de secagem 50oC, 20%, 0,1 m/s e furo perpendicular ao fluxo de
ar (convecção natural) até 15,97×10-7 m/s a 100oC, 70%, 8,0 m/s e furo paralelo ao fluxo de
ar (convecção forçada).
f) O coeficiente de transferência de calor na superfície externa do tijolo variou de 4,13
W/m2K na condição de secagem 100oC, 70%, 0,1 m/s e furo perpendicular ao fluxo de ar
(convecção natural) até 45.55 W/m2K a 100oC, 70%, 8,0 m/s e furo paralelo ao fluxo de ar
(convecção forçada). Já o coeficiente de transferência de calor no furo do tijolo variou de 3,98
W/m2K na condição de secagem 100oC, 70%, 0,1 m/s e furo perpendicular ao fluxo de ar
(convecção natural) até 34.80 W/m2K a 100oC, 70%, 8,0 m/s e furo paralelo ao fluxo de ar
(convecção forçada).
e) Tomando por base o teor de umidade final máximo de 3 a 4% (base seca) e a
temperatura do tijolo, posição do tijolo com furo perpendicular ao fluxo de ar, tempo de
secagem nessas condições de umidade, e resultados experimentais (em termos de qualidade
do tijolo durante a secagem) apresentados por SILVA (2009), propõe-se como uma condição
ótima de secagem T= 70oC, UR= 20% e v= 0,1 m/s. Para a secagem com a posição do tijolo
com furo paralelo ao fluxo de ar, devido aos altos gradientes térmicos e hídricos para altas
velocidades do ar de secagem e elevado tempo de processo para velocidades menores do que
1,0 m/s, propõe-se como condição ótima de secagem T= 100oC, UR= 70% e v= 1,0 m/s.

5.2 Sugestões para futuros trabalhos

Como sugestões para futuras pesquisa pode-se citar:

a) Realizar experimentos de secagem nas condições operacionais simuladas e
comparar os resultados obtidos nos experimentos com aqueles obtidos a partir das simulações
realizadas;
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b) Aplicar a modelagem proposta para tijolos cerâmicos com diferentes geometrias e
composições químicas;
c) Aplicar a modelagem proposta para a secagem de materiais cerâmicos com outras
formas de fornecimento de energia na secagem, como por exemplo, micro-ondas,
infravermelho, isoladamente, e até mesmo em combinação com a secagem convectiva;
d) Aplicar a modelagem matemática proposta a outros materiais de diferentes
naturezas, como por exemplo, produtos biológicos: frutas, grãos, vegetais, etc;
e) Propor novas metodologias para estimativa dos parâmetros de processo:
coeficientes de transferência de calor e de massa convectivos, e comparar os resultados
obtidos com aqueles obtidos nesta pesquisa.
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