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Resumo

Considerando a importância do estudo teórico do processo de secagem dos produtos agrícolas,

este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar diferentes modelos matemáticos aos

valores experimentais em função do grau de umidade, durante a secagem sob três condições de

relação de intermitência. Aos dados experimentais de secagem intermitente de arroz em casca

foram ajustados os modelos matemáticos frequentemente utilizados para representação da se-

cagem de produtos agrícolas. O modelo de Midilli mostra-se mais apropriado para a predição da

operação de secagem intermitente de grãos de arroz, por apresentar os menores desvios e me-

lhores ajustes.
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Introdução

O fenômeno de redução do teor de água de grãos envolve simultaneamente a transferência de

calor e de massa entre o produto e o ar de secagem, que consiste na remoção do excesso de

água por meio de evaporação, geralmente causada por convecção forçada de ar aquecido, po-

dendo alterar de forma substancial sua qualidade, dependendo do método e das condições em-

pregadas (ELIAS, 2007).

No estudo de sistemas de secagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos,

dimensionamento, otimização e determinação da viabilidade da aplicação comercial, é de funda-

mental importância a simulação e a obtenção de informações teóricas a respeito do comporta-
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mento de cada produto durante a remoção de água. Para a simulação, utilizam-se modelos ma-

temáticos de camada delgada que representam satisfatoriamente, sua perda de água durante a

secagem.

Diversos modelos matemáticos têm sido utilizados para descrever o processo de secagem de

produtos agrícolas. Embora várias teorias tenham sido propostas para predizer o comportamento

da secagem de grãos e de sementes, na maioria das vezes, as relações semi-empíricas e

empíricas têm sido as melhores opções para predizer o processo de secagem, apesar de sua

validade estar restrita às condições sob as quais os dados experimentais foram obtidos. Estes

modelos baseiam-se, geralmente, em variáveis externas em relação ao produto, como tempera-

tura e umidade relativa do ar de secagem, não fornecendo, entretanto, indicações sobre os fenô-

menos de transporte de energia e de água do interior dos grãos, considerando, ainda, que todo o

processo de secagem ocorre somente no período de taxa decrescente (BARBOSA, 2005).

Considerando a importância do estudo teórico do processo de secagem dos produtos agrícolas e

a limitação de informações teóricas a respeito de secagem intermitente de arroz (Oryza sativa L.)

em casca, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar diferentes modelos matemáti-

cos aos valores experimentais em função do teor de umidade, durante a secagem intermitente

sob três condições de relação de intermitência.

Material e métodos

Foi utilizado arroz (O. sativa L.), em casca, classe grãos longo finos, produzido em sistema

irrigado na região sul do Rio Grande do Sul, colhidos com umidade próxima a 20%.

Na secagem intermitente, realizda em secador piloto, foram utilizdas as relações de intermitência

1:1, 2:1 e 4:1, equivalentes às respectivas proporções de volumes entre as câmaras de equalização

e de secagem. Em três repetições, o ar teve temperaturas crescentes de 70 ± 5 ºC, 90 ± 5 ºC e

100 ± 5 ºC, respectivamente na 1ª, 2ª e da 3ª até a penúltima hora, havendo redução gradual da

temperatura do ar na última hora da operação.

Para a determinação da razão de umidade do arroz em casca, para as diferentes condições de

secagem, utilizou-se a equação 1:

(equação 1)

em que:

RU: razão de umidade do produto, (adimensional);

U: teor de umidade do arroz, (decimal b.s.);

Ui: teor de umidade inicial, (decimal b.s.);

Ue: teor de umidade de equilíbrio, (decimal b.s.).

O teor de umidade de equilíbrio higroscópico foi calculado pela equação 2 proposta por Henderson-
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Thompson para arroz em casca (FONTANA, 1986):

(equação 2)

em que:

UE: umidade de equilíbrio (decimal, base seca);

T: temperatura dos grãos (ºC);

UR: umidade relativa do ar no espaço intersticial (decimal).

Aos dados experimentais de secagem intermitente de arroz em casca foram ajustados os mode-

los matemáticos frequentemente utilizados para representação da secagem de produtos agríco-

las (AKPINAR et al., 2003; BARBOSA, 2005), cujas expressões estão apresentadas na Tabela 1.

Para o ajuste dos modelos matemáticos, foram realizadas análise de regressão não-linear pelo

método Simplex e Quasi-Newton, sendo os valores dos parâmetros dos modelos (a, b, c e n),

estimados em função da temperatura do ar de secagem.

Tabela 1. Modelos matemáticos utilizados para predizer o fenômeno de secagem de produtos agrícolas.

Designação do modelo Modelo

Midilli RU = a.exp(-k.t
n

)+b.t

Page RU = exp(-k.tn)

Newton RU = exp(-k.t)

Exponencial de Dois Termos RU = a.exp(-k.t)+(1-a)exp(-k.a.t)

Dois Termos RU = a.exp(-k
0

.t)+b.exp(-k
1

.t)

Henderson e Pabis RU = a.exp(-k.t)

Henderson e Pabis Modificado RU = a.exp(-k.t)+b.exp(-k0.t)+c.exp(-k1.t)

Aproximação da Difusão RU = a.exp(-k.t)+(1-a).exp(-k.b.t)

Wang e Singh RU = 1+(a.t)+(b.t
2

)

Verna RU = a.exp(-k.t)+(1-a)exp(-k1.t)

Logarítmico RU = a.exp(-k.t)+c

Logistic RU = a0/1.a.exp(k.t)

Em que: k, k
0

,
 

k
1

: constantes de secagem, s
-1

; e a, b, c, n: coeficientes dos modelos.

O grau de ajuste do modelo aos dados experimentais foi avaliado em função da magnitude do

coeficiente de determinação ajustado (R²), do erro médio relativo (P) e do erro médio estimado

(SE) e da verificação da falta de ajuste do modelo matemático, pela análise dos resíduos e dos

gráficos de correspondência entre os valores estimados e observados.  O erro médio relativo e o

erro médio estimado para cada um dos modelos foram calculados pelas equações 3 e 4, respec-

tivamente:

(equação 3)
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(equação 4)

em que:

P: erro médio relativo;

SE: erro médio estimado;

Y: valor observado experimentalmente;

Yo: valor calculado pelo modelo;

 n: número de observações experimentais;

GLR: graus de liberdade do modelo (número de observações menos o número de parâmetros

do modelo).

Resultados e discussão

Para os cálculos dos coeficientes de determinação, erros médios relativos e estimados e a ten-

dência da distribuição dos resíduos para os modelos analisados foram utilizados os dos valores

da Tabela 2.

Tabela 2. Coeficientes dos doze modelos, para a secagem intermitente de arroz nas três condições de

relação de intermitência estudadas.

Relação de

Intermitência Modelos Matemáticos    R²      SE        P Res

1:1 Midilli 0,9984 0,014547 1,042926 A

Page 0,9969 0,035622 1,947775 A

Newton 0,9900 0,063730 3,255981 Td

Exp.de Dois Termos 0,9898 0,064368 3,278312 Td

Dois Termos 0,9918 0,033466 3,091682 Td

Henderson e Pabis 0,9918 0,057965 3,091682 Td

Henderson e Pabis Modificado 0,9918 0,025923 3,091682 Td

Aproximação da Difusão 0,9972 0,024057 1,807137 A

Wang e Singh 0,9983 0,026315 1,209976 Td

Verna 0,9978 0,024057 1,807216 A

Logarítmico 0,9983 0,018816 1,326285 Td

Logistic 0,9918 0,040987 3,091682 Td

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Relação de

Intermitência Modelos Matemáticos    R²      SE        P Res

1:2 Midilli 0,9968 0,024967 1,285746 A

Page 0,9944 0,057696 1,789512 Td

Newton 0,9697 0,133127 5,487404 Td

Exp. de Dois Termos 0,9937 0,060959 2,078221 Td

Dois Termos 0,9760 0,068542 5,386542 Td

Henderson e Pabis 0,9760 0,118717 5,386542 Td

Henderson e Pabis Modificado 0,9760 0,053092 5,386542 Td

Aproximação da Difusão 0,9941 0,041749 1,982116 Td

Wang e Singh 0,9967 0,044232 1,213658 A

Verna 0,9941 0,041749 1,980799 Td

Logarítmico 0,9917 0,049548 2,902669 Td

Logistic 0,9760 0,083946 5,386542 Td

1:4 Midilli 0,9961 0,027609 1,784350 A

Page 0,9850 0,093368 2,977854 A

Newton 0,9483 0,171775 6,057131 Td

Exp. de Dois Termos 0,9483 0,171775 6,057131 Td

Dois Termos 0,9965 0,026136 1,546954 A

Henderson e Pabis 0,9553 0,160087 5,983292 Td

Henderson e Pabis Modificado 0,9851 0,041562 3,257210 Td

Aproximação da Difusão 0,9825 0,071319 3,363708 Td

Wang e Singh 0,9927 0,065308 2,124356 Td

Verna 0,9483 0,121463 6,057131 Td

Logarítmico 0,9757 0,083929 4,456624 Td

Logistic 0,9553 0,113198 5,983292 Td

Em que: A: aleatório; Td: tendencioso; R²: coeficientes de determinação, P: erros médios relativo (%); SE: erros médio estimado

(decimal); Res: tendência de distribuição dos resíduos.

Figura 1. Valores experimentais da razão de umidade e do tempo de secagem para três relações

de intermitência (1:1, 1:2, 1:4) durante a secagem intermitente de arroz.
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Figura 2. Tendência de distribuição dos resíduos para o modelo de Midilli, durante a secagem

intermitente de arroz nas relações de intermitencia de 1:1, 1:2 e 1:4, em função dos valores esti-

mados da razão de umidade.

Figura 3. Valores experimentais de razão de umidade (RU) de grãos de arroz em casca e calcu-

lados pelas equações de Midilli, para as relações de intermitência 1:1, 1:2 e 1:4.

O tempo necessário (Figura 1) para o arroz atingir o teor de umidade de 13%, foi de 5, 8 e 10 horas

para as relações de intermitência de 1:1, 1:2 e 1:4, respectivamente.

Na Figura 2, as tendências de distribuição dos resíduos para os dados do modelo de Midilli, em

função dos valores estimados da razão de umidade do arroz, foram obtidas por meio da diferença

entre os valores experimentais e os estimados pelo modelo.
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Para os nove tratamentos de secagem de arroz, observou-se que os modelos matemáticos ajus-

tados aos dados experimentais apresentaram coeficientes de determinação (R²) superiores ou

próximos a 0,98 (Tabela 1), indicando uma representação satisfatória do processo de secagem,

exceto para o modelos de Newton, Exponencial de Dois Termos, Henderson e Pabis, Verna e

Logistic. Para a maioria das condições analisadas os modelos de Midilli, Page, Dois Termos,

Henderson e Pabis Modificado, Aproximação da Difusão, Wangh e Sing e Logarítmico apresenta-

ram menores valores do erro médio estimado (SE), e magnitudes do erro médio relativo (P) infe-

rior a 10% , indicando serem adequados para a descrição do processo. Verifica-se ainda que, que

apenas o modelo de Midilli apresentou uma distribuição aleatória de resíduos (Figura 3), resultan-

do em melhores ajustes aos dados experimentais de secagem intermitente de arroz.

Há elevada correlação entre os valores experimentais e estimados e um comportamento satisfatório

da distribuição de resíduos gerados por essas equações, aproximando-se das disribuições nor-

mais esperadas. O modelo de Midilli mostrou-se mais apropriado para a predição do fenômeno de

secagem intermitente de grãos de arroz, por apresentar os menores desvios e melhores ajustes.

Os resultados mostram que a equação de Midilli foi a que apresentou melhor ajuste aos dados

experimentais de secagem, o que também também observado por Cihan et al. (2006) para a

secagem de arroz em casca.
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