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RESUMO 

O processo de microencapsulação por spray drying é uma técnica 

amplamente utilizada para conservação de lipídios funcionais. O seu estudo 

contribui para a viabilização e difusão do consumo de alimentos enriquecidos, que 

conquistam cada vez mais espaço na nutrição humana e no bem estar. Além da 

estabilidade do produto final, a eficiência energética é outro fator que deve 

conduzir o processo, assim é possível conciliar qualidade e redução de custo. 

Neste trabalho, a perda de calor na câmara de secagem foi avaliada em 

diferentes condições operacionais por simulação computacional. Um equipamento 

real foi modelado e a temperatura e a vazão do ar de secagem foram variadas. 

Os resultados de perda de calor alcançados por simulação foram comparados 

com aqueles provenientes de dados experimentais previamente obtidos, 

calculados por meio de equações de conservação de massa e energia. Dessa 

comparação, foi possível concluir que a modelagem representa adequadamente o 

sistema real estudado, dada a similaridade entre os resultados estimado e 

experimental. Foram avaliadas também duas possibilidades de integração 

energética utilizando a corrente de ar que sai do secador. Na primeira delas, uma 

corrente de reciclo foi empregada, passando previamente por um desumidificador. 

Na segunda, a corrente de ar foi utilizada como fluido quente em um trocador de 

calor, para preaquecer a corrente de ar de secagem. Dentre os dois métodos, o 

segundo mostrou-se mais vantajoso, pois gerou maior economia energética. Com 

a metodologia proposta e os resultados apresentados, este trabalho pode ser 

utilizado como base para estudos mais avançados de desenvolvimento e 

otimização de processos de microencapsulação de lipídios por spray drying. 

Palavas-chave: Microencapsulação, Spray drying, Modelagem, Simulação. 
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ABSTRACT 

Spray drying microencapsulation is a widely used method for functional 

lipids preservation. The study of this technique contributes to the viability and 

diffusion of the enriched foods consumption, which conquer more and more space 

in human nutrition and welfare. In addition to the stability of the final product, 

energy efficiency is another factor that must guide the process, so it is possible to 

combine quality and operational cost reduction. In this work, computer simulation 

was used to evaluate heat losses in the drying chamber under different operating 

conditions. Real equipment was modeled and the temperature and flow rate of 

drying air were varied. The results for heat loss obtained by simulation have been 

compared with those provided by previously obtained experimental data. From this 

comparison, it was possible to conclude that the modeling properly represents the 

actual system studied, given the similarity between the two types of results. Two 

possibilities of energy integration were also evaluated using the dryer outlet air 

stream. In the first one, a recycle stream was used, after passing through a 

dehumidifier. In the second, the outlet air was used as hot fluid in a heat 

exchanger, to preheat the drying air stream. Between the two methods, the 

second one has proved to be more advantageous due to its greater energy 

savings. With the methodology and results presented, this work can be used as a 

basis for more advanced studies about development and optimization of lipid 

microencapsulation processes by spray drying. 

Keywords: Microencapsulation, Spray drying, Modeling, Simulation. 
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1. INTRODUÇÃO  

Secar um sólido significa remover água ou outro líquido do material sólido 

para reduzir o conteúdo de líquido residual a um valor aceitavelmente baixo. A 

secagem geralmente é a etapa final de uma série de operações, e o produto de 

um secador geralmente está pronto para a embalagem final (McCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993). 

 Água ou outros tipos de solvente podem ser removidos de sólidos 

mecanicamente, por prensas ou centrífugas, ou termicamente, por vaporização. A 

secagem de líquidos por atomização ou pulverização, mais conhecida por spray 

drying, é um processo de secagem térmico que consiste na transformação de 

uma alimentação em estado fluido em um produto seco através da atomização da 

corrente de entrada em um meio de secagem quente. É, geralmente, uma 

operação realizada em um único passo e continuamente. A alimentação pode ser 

uma solução, suspensão, emulsão ou pasta. O produto seco resultante tem 

conformação de pó, grânulos ou aglomerados, cuja forma depende das 

propriedades físicas e químicas da alimentação e do modelo e operação do 

equipamento (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993; NATH; SATPATHY, 1998). 

 A primeira patente que descreve o processo de secagem por spray data de 

1872 e foi realizada por Percy nos Estados Unidos, sendo este considerado o 

inventor da tecnologia de secagem por spray. Objetivando melhorar as 

características de solubilidade do leite em pó desnatado, Peebles depositou 

patentes nos anos de 1936, 1955 e 1958. Essas patentes descreviam a 

umidificação controlada da superfície de partículas de leite em pó desnatado em 

correntes turbulentas de ar, o que causava a colisão das partículas úmidas e a 

consequente formação de aglomerados, que tinham o seu teor de umidade 

reduzido pela posterior passagem de ar quente. Os produtos tratados por este 

sistema receberam o nome de leite em pó instantâneo (PERRONE et al., 2013). 

 Atualmente, a secagem por spray tem associação direta ou indireta com 

uma grande quantidade de produtos e artigos usados no dia a dia. Esta é usada 

para fabricar uma grande variedade de alimentos, como café solúvel, leite em pó, 

queijo em pó, sopas e adoçantes. Entre produtos domésticos, o exemplo mais 

comum de secagem por atomização é o sabão em pó. A maioria dos cosméticos 

depende da secagem por spray para fornecer os componentes básicos de pós 
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faciais e batons. Tintas contêm pigmentos secos por atomização, enquanto 

revestimentos de cerâmica são fabricados a partir de argilas secas por spray. 

Alguns medicamentos, como antibióticos, são produzidos sob condições 

assépticas de secagem por atomização, como pós finamente divididos que são 

moldados na forma de comprimidos. Corantes secos por atomização são usados 

pela maioria dos fabricantes de tecidos e roupas. A manufatura de artigos de 

plástico inclui uma etapa de secagem por spray, enquanto enzimas desidratadas 

por atomização são associadas à cura do couro. Amido seco pelo processo em 

questão é amplamente usado na indústria de alimentos, bem como na têxtil, na de 

impressão e de fabricação de papel. Assim, por meio desses exemplos, é 

possível perceber que os processos de secagem por spray são atualmente 

indispensáveis nas indústrias de construção, cerâmica, química, bioquímica, de 

alimentos, farmacêutica e têxtil (NATH; SATPATHY, 1998). 

Existem três modelos de equipamentos destinados à secagem por spray, 

classificados pelo sentido do fluxo de troca de energia na forma de calor: 

correntes paralelas, fluxo em contracorrente ou fluxo combinado. Na atomização, 

que é a etapa característica deste processo de secagem, ocorre a produção de 

gotículas com grande relação superfície-massa, a partir da suspensão 

alimentada. Após a evaporação do solvente, essas gotículas dão origem às 

partículas do pó, que serão descarregadas da câmara de secagem (PERRONE et 

al., 2013; SILVEIRA et al., 2013). As gotículas são produzidas por um atomizador 

centrífugo ou por um bico atomizador e a evaporação é promovida pelo contato 

das partículas atomizadas com um meio de secagem, geralmente ar quente. A 

evaporação rápida resultante mantém uma baixa temperatura das gotículas, de 

modo que uma alta temperatura do ar de secagem pode ser aplicada sem afetar a 

qualidade do produto. O tempo de secagem das gotículas é muito curto 

comparado a outros processos. A baixa temperatura na superfície do produto e o 

curto tempo de secagem permite o processamento de materiais termossensíveis 

por spray drying (NATH; SATPATHY, 1998).  
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Entre as propriedades relevantes dos produtos resultantes da secagem por 

atomização nos campos da química e da bioquímica, podem ser destacadas: 

 

 (i) Tamanho médio de partícula e distribuição de tamanho de partícula; 

 (ii) Temperatura de bulbo úmido, densidade da partícula e porosidade; 

 (iii) Solubilidade e dispersibilidade; 

 (iv) Teor de umidade e higroscopicidade; 

 (v) Aparência, textura e formato da partícula; 

 (vi) Retenção de atividade, cor, aroma e sabor. 

 

 Modificações nas condições de processo e na configuração do 

equipamento permitem alterar e controlar as propriedades listadas anteriormente 

(NATH; SATPATHY, 1998).  

 Usando-se um equipamento de secagem por spray é possível obter dois 

tipos de produto: o microencapsulado, no qual o princípio ativo está encapsulado 

em forma de microcápsulas, e o desidratado, onde uma solução é desidratada a 

fim de se obter um material em pó com baixíssima umidade e granulometria 

microscópica (MADEIRA, 2009). 

A microencapsulação consiste em aprisionar um agente ativo em uma 

matriz polimérica para protegê-lo de condições adversas (SANTANA et al., 2013). 

Neste sentido, a microencapsulação tem sido recomendada como uma técnica 

promissora para aumentar a estabilidade dos lipídeos funcionais. Isso porque os 

ácidos graxos, em particular os insaturados, são altamente suscetíveis à 

oxidação, a qual leva à formação de aromas e sabor desagradáveis e reduz a 

vida útil desses produtos. Além disso, a oxidação promove a geração de radicais 

livres, que podem ter efeitos fisiológicos negativos sobre os organismos vivos 

(HUANG et al., 2014). 

As propriedades físico-químicas das microcápsulas secas por atomização 

dependem das características da solução de alimentação (por exemplo, 

viscosidade, vazão), ar de secagem (por exemplo, temperatura, pressão, vazão), 

contato entre o ar quente e as gotículas na câmara de secagem (fluxo em 

cocorrente ou em contracorrente) e o tipo de atomizador utilizado. O 

conhecimento e a compreensão das propriedades do pó são essenciais para 
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otimizar e aperfeiçoar processos, funcionalidades e reduzir custos (SANTANA et 

al., 2013).  

A retirada de umidade dos materiais consome uma elevada quantidade de 

energia devido ao elevado calor latente de vaporização da água. No caso da 

secagem por spray, a energia consumida para evaporação do solvente é um fator 

relevante visto que é necessário aquecer o ar a temperaturas acima de 100 ºC 

para se obter um pó com características físicas desejadas. Além disso, as 

temperaturas de saída do ar e do produto não podem ser baixas para não permitir 

a aglomeração das partículas na etapa de separação. Uma pesquisa conduzida 

no Reino Unido para determinar o consumo de energia dos sprays na indústria 

concluiu que um aspecto relevante para esse consumo é a perda de calor entre o 

equipamento e o meio ambiente (BAKER; MCKENZIE, 2005). Métodos 

computacionais vêm sendo aplicados para este fim, uma vez que a simulação de 

processos constitui uma ferramenta poderosa e bem estabelecida para 

modelagem de fenômenos de transferência de calor e massa em operações 

unitárias e suas interconexões através do uso de bases de dados termodinâmicos 

(MADOUMIER et al., 2015). Ela permite a previsão do comportamento de certos 

processos de forma bastante apurada e com baixo custo, sem colocar em risco a 

operação e a integridade dos equipamentos (BON et al., 2010). 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos gerais deste trabalho foram avaliar a perda de calor na 

câmara de secagem durante a microencapsulação de lipídios por spray drying e 

avaliar procedimentos de integração energética para o sistema. 

Para isso, os objetivos específicos foram: 

- Modelar e simular um sistema de secagem por atomização real. 

- Comparar dados simulados com dados experimentais obtidos de trabalhos 

anteriores, sob as mesmas condições de processo. 

- Modelar e simular dois cenários para avaliar o aproveitamento energético 

da corrente de ar que sai do secador: (i) considerando-se uma corrente de reciclo 

do ar de saída que passa por um desumidificador antes de retornar para a câmara 

de secagem e (ii) usando-se a corrente de ar quente de saída em  um 

preaquecedor para aumentar a entalpia do ar que alimenta a câmara. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Graças à técnica de microencapsulação, muitos produtos antes 

considerados inviáveis passaram a ser usados para os mais variados propósitos. 

Por meio da secagem por spray, substâncias como lipídios, carotenoides e 

aromatizantes podem ser encapsuladas e, assim, química e fisicamente 

estabilizadas, permitindo a manutenção das suas propriedades. Dessa forma, a 

técnica tem ampla aplicação na indústria química e, sobretudo, nas indústrias de 

alimentos e farmacêutica. 

 A microencapsulação é definida como o processo em que pequenas 

partículas ou gotículas são envolvidas por um revestimento ou incorporadas em 

uma matriz homogênea ou heterogênea, resultando em pequenas cápsulas com 

muitas propriedades úteis. Isso porque o material usado como revestimento atua 

como uma barreira física entre a(s) substância(s) que estão no núcleo e o meio 

externo, evitando reações com outros componentes do produto final, degradações 

microbiológicas ou mesmo reações de oxidação em decorrência do contato com o 

ar. A microencapsulação oferece também outras vantagens em relação às 

substâncias do núcleo, como facilitar a sua manipulação, permitir sua liberação 

controlada, mascarar seu gosto e diluí-las nos casos em que devam ser usadas 

em quantidades muito pequenas. 

 O material contido no interior da microcápsula, que pode ser referido como 

núcleo, fase interna ou recheio, pode ser uma emulsão, uma suspensão ou um 

material cristalino. A parte externa da microcápsula pode ser chamada de casca, 

revestimento, material de parede ou membrana, e sua composição varia em 

função do método de preparo e do material contido no núcleo. A forma e o 

tamanho das microcápsulas também variam com o método de preparo e com os 

materiais usados.  

 Embora muitas técnicas tenham sido desenvolvidas para microencapsular 

ingredientes alimentícios, a secagem por atomização é o processo mais comum 

na indústria de alimentos, devido ao baixo custo e disponibilidade. A 

microencapsulação por spray drying tem sido utilizada com sucesso por esse tipo 

de indústria por muitas décadas, sendo um dos métodos de encapsulação mais 

antigos e usado desde a década de 1930 para preparar os primeiros 

aromatizantes com goma-arábica como material de parede (GIBBS, SELIM 
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KERMASHA, INTEAZ AL, 1999; GHARSALLAOUI et al., 2007; NAZZARO et al., 

2012). 

3.1.  Princípios da Secagem 

Secagem é um termo relativo e se refere à redução do teor de líquido de um 

valor inicial até um valor final aceitável. Os sólidos a serem secos podem ter 

formas variadas e propriedades diferentes; o líquido a ser vaporizado pode estar 

na superfície do sólido, totalmente no seu interior ou pode estar parcialmente no 

interior e parcialmente no exterior. Além dessas diferenças, existem casos em que 

o produto seco deve ser capaz de suportar um manuseio descuidado e um 

ambiente muito quente ou pode demandar tratamento gentil sob temperaturas 

moderadas ou baixas. Consequentemente, existem diferentes configurações de 

secadores disponíveis para atender às diferentes necessidades do processo, em 

função das características do produto. Esses equipamentos diferem entre si 

principalmente na forma como os sólidos se movem na área de secagem e na 

forma como ocorre a transferência de calor. 

Uma divisão principal pode ser feita entre secadores (1) onde o sólido é 

diretamente exposto a um gás quente (geralmente ar) e (2) onde o calor é 

transferido ao sólido através de um meio externo, como vapor, geralmente pela 

superfície de um metal, pela qual os dois meios estão em contato. Secadores que 

expõem os sólidos a um gás quente são chamados adiabáticos ou diretos; 

aqueles em que o calor é transferido de um meio externo são conhecidos como 

não-adiabáticos ou indiretos. Os equipamentos aquecidos por radiação, dielétrico 

ou microondas também são não-adiabáticos. Algumas unidades combinam 

secagem adiabática e não-adiabática – estas são conhecidas como secadores 

diretos-indiretos. Existem ainda subdivisões dos secadores adiabáticos e não-

adiabáticos, feitas com base na forma como se dá o contato entre o meio secante 

e o sólido (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

3.1.1. Perfil de temperatura 

A forma como a temperatura varia em um secador depende da natureza e 

do teor de líquido da alimentação, da temperatura do meio de secagem, do tempo 

de secagem e da temperatura final admissível para os sólidos. 
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 Em um secador batelada com meio de secagem a temperatura constante 

(Figura 3.1.a), a temperatura dos sólidos úmidos aumenta rapidamente desde seu 

valor inicial     até a temperatura de vaporização,   . Em um secador adiabático, 

   é próxima ou igual à temperatura de bulbo úmido do gás (que é igual á 

temperatura de saturação adiabática se o gás for o ar e o líquido a ser evaporado 

for a água). A secagem ocorre à    por um período considerável; isto é, a maior 

parte do líquido pode ser vaporizado a uma temperatura bem inferior à do meio de 

aquecimento. Nos estágios finais da secagem, a temperatura do sólido aumenta 

até    , que pode ser ligeiramente maior do que    ou significativamente maior. 

 O tempo de secagem indicado na Figura 3.1.a pode corresponder a poucos 

segundos ou muitas horas. Os sólidos podem estar na    durante a maior parte do 

ciclo de secagem ou em uma pequena fração dele. A temperatura do meio de 

aquecimento pode ser constante, como mostrado, ou pode ser programada para 

mudar ao longo do processo. 

 Em um secador contínuo, cada partícula ou elemento do sólido passa por 

um ciclo similar ao mostrado na Figura 3.1.a, à medida que percorre o caminho da 

entrada até a saída do equipamento. Quando em regime estabelecido, a 

temperatura em qualquer ponto de um secador contínuo é constante, mas varia 

ao longo do seu comprimento. A Figura 3.1.b mostra o comportamento da 

temperatura para um secador adiabático operando em contracorrente. A entrada 

de sólidos e a saída do gás estão do lado esquerdo, enquanto a saída de sólidos 

e a entrada de gás estão à direita. Novamente, os sólidos são rapidamente 

aquecidos de     até   . A temperatura de vaporização,   , também é constante, 

já que a temperatura de bulbo úmido não muda. Se também fosse fornecido calor 

indiretamente aos sólidos, isso não seria válido. Próximo à entrada de gás, os 

sólidos podem estar a uma temperatura bastante superior à   . Gás quente entra 

no secador com uma temperatura    , geralmente com baixa umidade; ele se 

resfria, rapidamente no início, e depois mais lentamente à medida que o gradiente 

de temperatura diminui. Sua umidade aumenta constantemente conforme ele 

incorpora mais líquido vaporizado (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 
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Figura 3.1: Perfis de temperatura em secadores (a) batelada e (b) contínuo 

adiabático em contracorrente. Fonte: adaptado de McCABE; SMITH; HARRIOTT 

(1993). 

3.1.2. Transferência de calor em secadores 

 A secagem de sólidos úmidos é, por definição, um processo térmico. 

Embora muitas vezes seja complicado por difusão no sólido ou através de um 

gás, é possível secar muitos materiais simplesmente aquecendo-os acima do 

ponto de ebulição do líquido - talvez bem acima, para liberar os últimos vestígios 

de material absorvido. Sólidos úmidos, por exemplo, podem ser secos por 

exposição a vapor superaquecido. Nesse caso, não há difusão; estão envolvidos 

apenas mecanismos de transferência de calor. Em muitos secadores adiabáticos, 

evidentemente, a difusão está sempre presente, mas muitas vezes as taxas de 

secagem são limitadas pela transferência de calor, não pela transferência de 

massa. Muitos dos secadores, talvez a maioria, são projetados somente com 

base em considerações da transferência de calor. 

a) Cálculo da carga térmica 

Em um secador, o calor tem a função de: 

(i) Aquecer a alimentação (sólidos e líquidos) até a temperatura de 

vaporização. 

(ii) Vaporizar o líquido. 

(iii) Aquecer os sólidos até sua temperatura final. 
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(iv) Aquecer o vapor até sua temperatura final. 

Os itens i, iii e iv são frequentemente negligenciáveis em comparação com o item 

ii. Em geral, a taxa total de transferência de calor pode ser calculada como se 

segue. Se     é a vazão mássica de sólidos em base seca e    e    são os teores 

de líquido inicial e final por unidade de massa de sólido, também em base seca, 

então a quantidade de calor transferido por unidade de massa de sólido,       , é 

(McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993): 

  
   

                                                  

                    
(3.1) 

onde:     = temperatura da alimentação; 

    = temperatura de vaporização; 

     = temperatura final do sólido; 

     = temperatura final do vapor; 

   = calor de vaporização; 

    ,    ,     = calores específicos do sólido, líquido e vapor, 

respectivamente. 

 A Equação (3.1) está baseada nos calores específicos médios dos 

componentes no intervalo de temperatura de entrada e saída e no calor de 

vaporização na temperatura   . Se a vaporização ocorre em um intervalo de 

temperaturas, a Eq. (3.1) continua válida, porque a variação total de entalpia é 

uma função de estado, isto é, independente do caminho percorrido pelo sistema 

do estado inicial até o final. 

 Em um secador adiabático,    é a temperatura de bulbo úmido do gás e     

e     são as temperaturas de entrada e saída do gás. O calor transferido para o 

sólido, líquido e vapor, determinado pela Eq. (3.1), é proveniente do resfriamento 

do gás. Para um secador contínuo adiabático, obtém-se pelo balanço de energia 

(McCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993): 

                         
(3.2) 

onde:     = vazão mássica de gás seco; 

    = umidade do gás de entrada; 
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     = calor específico do gás úmido, considerando o teor de umidade na 

entrada. 

b) Coeficientes de transferência de calor 

 Nos cálculos de secagem, a equação básica da transferência de calor, na 

forma da Eq. (3.3), pode ser aplicada (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

 

            
(3.3) 

 

onde:   = coeficiente global de troca térmica; 

   = área de troca térmica; 

 
       = diferença de temperatura média (não necessariamente a 

logarítmica). 

Por vezes,   e        são conhecidos e a capacidade do secador pode ser estimada 

através de um valor calculado ou medido de  , mas frequentemente há uma 

incerteza considerável na área efetivamente disponível para troca térmica. A 

fração de uma superfície aquecida em contato com os sólidos em um secador tipo 

esteira, por exemplo, é difícil de ser estimada; a área superficial total das 

partículas de um sólido exposto a uma superfície aquecida ou a um gás quente 

raramente é conhecida. 

 Por essas razões, muitos secadores são projetados com base no 

coeficiente volumétrico de troca térmica,   , onde   é a área de troca térmica por 

unidade de volume do secador. A equação governante é (McCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993): 

 

             (3.4) 

 

onde:    = coeficiente volumétrico de troca térmica,              ou 

       . 

   = volume do secador,     ou   . 
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 Por causa dos padrões de temperatura bastante complexos, a diferença de 

temperatura média real para o secador como um todo não é definida facilmente. 

Às vezes, de fato, a temperatura de saída dos sólidos e do gás são tão próximas 

que a diferença entre elas não pode ser medida. Portanto, é difícil estimar os 

coeficientes de transferência de calor e eles podem ser de utilidade limitada. Uma 

equação geral bastante útil nos cálculos de projeto de secadores é a Eq. (3.5), 

para transferência de calor de um gás para uma partícula esférica isolada 

(BERGMAN; INCROPERA, 2011; McCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993): 

 

    

  
          

   

  
 

    

 
    

  
 

   

 (3.5) 

 

onde:    = coeficiente de transferência de calor local; 

    = diâmetro da esfera; 

    = condutividade térmica do gás; 

   = velocidade mássica do gás; 

    = viscosidade absoluta do gás; 

    = calor específico do gás. 

A Equação (3.5) pode ser escrita em função dos respectivos números 

adimensionais, resultando na Eq. (3.6), onde    ,     e     são os números de 

Nusselt, Reynolds e Prandtl, respectivamente (BERGMAN; INCROPERA, 2011; 

McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

 

              
   

   
   

 (3.6) 

 

 Quando a transferência de calor interna for relevante, a Eq. 3.7 deve ser 

usada (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

 

              
(3.7) 

 

onde:   = área de troca térmica, correspondente à área da superfície da 

partícula sólida; 
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    = temperatura do gás aquecido; 

     = temperatura bulk média da partícula sólida. 

 

 No apêndice A deste trabalho é possível encontrar mais informações sobre 

os princípios da secagem. 

3.2. Secagem de partículas suspensas 

Se dois ou mais processos são governados por equações adimensionais com 

a mesma forma, os processos são ditos análogos. Uma implicação da analogia 

entre os fenômenos de transferência de calor e de massa é que as relações 

adimensionais que governam o comportamento da camada-limite térmica têm a 

mesma forma daquelas que governam a camada-limite de concentração. 

Consequentemente, para uma geometria específica, as relações das 

transferências de calor e de massa são intercambiáveis (BERGMAN; 

INCROPERA, 2011). 

Por isso, a transferência de massa da superfície de uma partícula sólida ou de 

uma gota de líquido para um gás é dada pela Equação (3.8) ou pela Equação 

(3.9), escrita em função dos respectivos números adimensionais, desde que a 

diferença de velocidade entre a partícula ou a gota e o gás seja conhecida 

(McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). Essas relações são obtidas das equações 

(3.5) e (3.6), pela analogia com a transferência de calor. 

 

    

  
         

   

 
 
   

 
 

   
 
   

 (3.8) 

 

onde:    = coeficiente de transferência de massa individual; 

    = diâmetro da partícula sólida; 

    = difusividade volumétrica; 

   = velocidade mássica do gás; 

   = viscosidade do gás; 

   = massa específica do gás. 
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 (3.9) 

 

Onde    ,     e     são os números de Sherwood, Reynolds e Schmidt, 

respectivamente. 

 Contudo, nem sempre é possível calcular uma diferença média de 

temperatura ou um gradiente de concentração entre o gás e o sólido, e as taxas 

de secagem devem ser encontradas experimentalmente. 

 O tempo requerido para secar partículas individuais é geralmente muito 

curto, tão curto, de fato, que os termos da taxa constante e da taxa decrescente 

não têm significância (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

3.2.1. Spray dryers 

Em um secador por spray, uma suspensão ou solução líquida é dispersa, na 

forma de uma névoa de gotículas finas, em uma corrente de gás quente. A 

umidade é rapidamente vaporizada das gotículas, deixando partículas residuais 

de sólido secas, as quais são então separadas da corrente gasosa (McCABE; 

SMITH; HARRIOTT, 1993). 

Gotículas são formadas no interior de uma câmara cilíndrica, por pressão ou 

pela ação de força centrífuga, com o objetivo de criar uma grande superfície de 

troca térmica entre o ar de secagem e o líquido, para maximizar as transferências 

de calor e massa. Entre os sistemas atomizadores empregados podem-se listar 

os pneumáticos, os bocais de pressão, os centrífugos e, mais recentemente, os 

bocais de dois fluidos e os bocais ultrassônicos. A escolha da configuração do 

atomizador depende da natureza e da viscosidade da alimentação e das 

características desejadas para o produto final. Quanto mais energia fornecida, 

menores são as gotículas formadas. Para uma mesma quantidade de energia, o 

tamanho das partículas aumenta com o aumento da vazão de alimentação. Por 

outro lado, o tamanho da partícula aumenta quando a viscosidade e a tensão 

superficial da alimentação são elevadas (GHARSALLAOUI et al., 2007). Em todos 

os casos é essencial prevenir que as gotículas ou as partículas úmidas do sólido 

se choquem com superfícies sólidas antes que a secagem tenha ocorrido. Por 

isso, as câmaras de secagem são necessariamente grandes (McCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993). 
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O contato entre as gotículas e o ar de secagem ocorre ainda durante a 

atomização e marca o início do estágio de secagem. De acordo com a posição do 

atomizador em relação ao difusor de ar quente, pode-se distinguir a secagem em 

co-corrente e em contracorrente. No processo em co-corrente, o líquido é 

pulverizado na mesma direção que o fluxo de ar quente através do equipamento e 

a evaporação ocorre instantaneamente, porque a temperatura de entrada de ar 

quente é tipicamente de 150-220 °C e os pós secos serão expostos a 

temperaturas moderadas (normalmente 50 a 80 °C), limitando degradações 

térmicas. Na secagem em contracorrente, o líquido é pulverizado na direção 

oposta à do fluxo de ar quente e, assim, o produto seco é exposto a altas 

temperaturas, o que limita as aplicações deste processo a produtos não 

termossensíveis. No entanto, a principal vantagem do processo contracorrente é 

que ele é considerado mais econômico em termos de energia consumida. 

Este método de secagem segue o perfil de taxa de secagem descrito na seção 

A.2. Em um primeiro momento, o contato com o ar quente promove a elevação da 

temperatura das gotas e, consequentemente, a evaporação da umidade nelas 

contida. A rápida migração de água para a superfície da partícula mantém a taxa 

de evaporação constante. A absorção de calor para vaporização do líquido 

mantém baixa a temperatura das gotículas. Depois que a evaporação cessa, a 

temperatura das gotículas se eleva até à temperatura média da câmara de 

secagem (GHARSALLAOUI et al., 2007). 

Em um típico secador por atomização, como mostrado na Figura 3.2, a 

câmara é um cilindro com o fundo no formato de um cone curto. A alimentação 

líquida é bombeada para o interior de um atomizador situado no teto da câmara, o 

qual subdivide o líquido em pequenas gotas, as quais são lançadas radialmente 

em uma corrente de gás quente que entra próximo ao topo da câmara. O gás 

resfriado é aspirado por um exaustor através de uma linha de descarga situada do 

lado da câmara, na porção inferior da seção cilíndrica. O gás passa por um 

ciclone, onde quaisquer partículas sólidas arrastadas são removidas. A maior 

parte do sólido seco sai da corrente gasosa e se deposita no fundo da câmara de 

secagem, de onde é removido e posteriormente combinado com o sólido coletado 

no ciclone (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 
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Figura 3.2: Secador por spray com fluxo em paralelo. Fonte: elaboração própria. 

 

Uma equação dimensional para cálculo do diâmetro médio das gotas 

resultantes de um disco atomizador,    , é dada pela eq. (3.10) (McCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993): 

 

              
 

     
 

   

 
 

 
 
   

 
      

 
  

   

 (3.10) 

 

onde: 
    = diâmetro médio da gota, μm 

   = raio do disco, ft 

   = taxa mássica de spray por unidade do perímetro do disco, 

lb/(ft)(min) 

    = tensão superficial do líquido, lb/min2 

    = massa específica do líquido, lb/ft3 
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   = velocidade de rotação do disco, rad/min 

   = viscosidade do líquido, cP 

    = perímetro do disco,    , ft 

 

 O coeficiente de transferência de calor para cada gota,   , pode ser 

estimado pela Equação (3.5). Entretanto, o tempo necessário para secar uma 

gota de diâmetro conhecido não depende só de   , mas também do padrão de 

mistura. Em um secador com baixa razão altura/diâmetro, a mistura perto do topo 

é considerável e o gradiente médio de temperatura é menor do que quando se 

tem escoamento verdadeiramente paralelo. Mas é essencial promover a 

evaporação até que a maior gota seque, e não aquela que tem tamanho médio. 

Geralmente, em cálculos de tempo de secagem, assume-se que o diâmetro da 

maior gota é o dobro do valor de    , encontrado pela Eq. (3.10). 

Diâmetros médios de gota em um secador por spray variam de 20 μm, 

quando um disco atomizador é usado, até 180 μm, com um bico de pressão 

grosso. Tempos de residência variam de 3 a 6 s em secadores em co-corrente até 

25 a 30 s em secadores que operam em contracorrente. 

 As principais vantagens dos secadores por atomização são o tempo muito 

curto de secagem, que permite a secagem de materiais altamente sensíveis ao 

calor, e a produção de partículas esféricas sólidas ou ocas. A consistência 

desejada, densidade aparente, aparência e propriedades de escoamento de 

alguns produtos, como alimentos e detergentes sintéticos, podem dificultar ou 

mesmo impossibilitar a sua secagem em outro tipo de equipamento. Secadores 

por spray também têm a vantagem de produzir em um único passo, a partir de 

uma solução, suspensão ou pasta fina, um produto seco pronto para ser 

embalado. Esse tipo de equipamento tem a capacidade de combinar as funções 

de um evaporador, de um cristalizador, de um secador, de uma unidade de 

redução de tamanho e de um classificador. Uma vez que ele possa ser usado, a 

simplificação resultante do processo geral de fabricação pode ser considerável. 

 Quando considerado como apenas um secador, o spray dryer não é 

altamente eficiente, porque muito calor é perdido nos gases de saída. Quando 

usados em escala industrial, eles são volumosos e muito grandes, com 25 m (80 

ft) de altura ou mais, e não possuem operação fácil. A densidade aparente do 
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sólido seco – uma propriedade de especial importância para produtos embalados 

– é sempre difícil de ser mantida constante, pois esse secador pode ser altamente 

sensível a mudanças no teor de sólidos na alimentação, à temperatura do gás de 

entrada e a outras variáveis. 

 Em soluções, a evaporação da superfície das gotas leva à deposição inicial 

do soluto na superfície antes que o interior da gota atinja a saturação. A taxa de 

difusão de soluto de volta ao interior da partícula é menor do que a saída de 

solvente do interior à superfície. As partículas secas finais são frequentemente 

ocas e o produto obtido de um spray dryer é bastante poroso (McCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993). Mesmo com tais desvantagens, a secagem por atomização é 

a técnica mais comum e de menor custo para se conduzir um processo de 

microencapsulação. 

3.3.  Secagem por spray e o processo de microencapsulação 

Para que microcápsulas sejam geradas através da técnica de spray drying, 

o primeiro passo é preparar uma emulsão homogênea e estável, composta pelas 

substâncias que serão encapsuladas e por uma solução contendo os materiais de 

parede. Geralmente, o material do núcleo possui natureza hidrofóbica e é 

imiscível nos agentes de revestimento. A viscosidade da emulsão é uma 

característica muito importante, pois pode interferir consideravelmente na 

eficiência do processo. Emulsões muito viscosas podem originar gotículas 

atomizadas grandes e alongadas, afetando a taxa de secagem (GHARSALLAOUI 

et al., 2007). 

A retenção do material do núcleo depende das propriedades e da 

composição da emulsão e também das condições de secagem. Os principais 

fatores que requerem atenção para que se obtenha um produto com as 

características desejadas são: temperatura e vazão da alimentação; temperatura, 

umidade relativa e velocidade do ar de secagem (GHARSALLAOUI et al., 2007; 

LUIKOV, 1980). 

A temperatura da alimentação influencia diretamente a viscosidade da 

emulsão e, portanto, indiretamente a taxa de secagem. Temperaturas mais 

elevadas acarretam a diminuição da viscosidade da alimentação, mas um 

aquecimento excessivo pode causar decomposição de uma ou mais substâncias 

que compõem a mistura. A vazão de alimentação deve ser ajustada para que as 
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partículas atinjam o grau de secagem desejado antes de entrarem em contato 

com a superfície da câmara de secagem (GHARSALLAOUI et al., 2007). 

Quando a temperatura do ar de entrada é baixa, obtém-se uma baixa taxa 

de evaporação, causando a formação de microcápsulas com membranas de alta 

densidade, alto teor de água, baixa fluidez e facilidade de aglomeração. No 

entanto, uma alta temperatura do ar de entrada provoca uma evaporação 

excessiva e resulta em rachaduras na membrana, induzindo liberações 

prematuras, degradação e até mesmo perdas por volatilização do ingrediente 

encapsulado (GHARSALLAOUI et al., 2007). Por outro lado, quanto maior a 

temperatura do ar na câmara de secagem, menor sua umidade relativa, 

melhorando assim as condições de secagem (LUIKOV, 1980). 

No início do processo, que corresponde ao período de taxa de secagem 

constante, a taxa de transferência de massa, na forma de vapor d’água, para a 

corrente de ar é proporcional à diferença entre a umidade de saturação e a 

umidade relativa do ar na câmara de secagem. Portanto, quanto menor a 

umidade relativa do ar, maior é o potencial para o transporte de massa e menor é 

o tempo de secagem. Também no período de taxa constante, a taxa de 

evaporação é diretamente proporcional à velocidade do ar de secagem (LUIKOV, 

1980). 

A temperatura do ar de saída pode ser considerada um índice para controle 

da secagem (GHARSALLAOUI et al., 2007) e obter as melhores condições para o 

processo significa conciliar todos esses fatores. 

Além dos fatores operacionais, a escolha do material de parede também é 

muito importante para a eficiência de encapsulação e estabilidade da 

microcápsula. Os critérios para a seleção de um material de parede baseiam-se 

principalmente em suas propriedades físico-químicas, como solubilidade 

(geralmente em água), peso molecular, temperatura de transição vítrea e 

temperatura de fusão, cristalinidade, difusibilidade, propriedades emulsificantes e 

de formação de filmes. Do ponto de vista do processo, quanto mais fina e mais 

densa a matriz, menor a taxa de secagem (GHARSALLAOUI et al., 2007; IMAGI 

et al., 1992). 

Existem vários materiais que podem ser usados para esta finalidade e os 

mais comuns são polímeros naturais ou sintéticos. Mas sob o aspecto da indústria 

de alimentos, as opções são mais restritas, porque além dos critérios já listados, 
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eles devem ser geralmente reconhecidos como seguros (GRAS, Generally 

Recognised As Safe) e não podem interferir no gosto do produto final 

(GHARSALLAOUI et al., 2007; NAZZARO et al., 2012). Os materiais mais usados 

para este propósito são amido modificado, maltodextrina, proteínas e gomas 

naturais (F. GIBBS, SELIM KERMASHA, INTEAZ AL, 1999). 

Em relação aos lipídios, de forma geral eles são difíceis de dispersar em 

produtos alimentares e, especialmente os ácidos graxos poliinsaturados, são 

susceptíveis à auto-oxidação, o que resulta em compostos tóxicos e/ou com sabor 

desagradável. Os lipídios podem ser utilizados como solventes, nos quais é 

possível solubilizar substâncias hidrofóbicas, tais como compostos aromáticos 

voláteis. Matsuno e Adachi (1993) enumeraram cinco vantagens da 

microencapsulação de lipídios: retardar a auto-oxidação, aumentar a estabilidade, 

liberar controladamente aromatizantes lipossolúveis, mascarar o gosto amargo de 

substâncias lipossolúveis e proteger as substâncias dissolvidas contra a hidrólise 

enzimática. 
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4. ASPECTOS DA SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE UM SPRAY DRYER 

Como já mencionado neste trabalho, o processo de secagem por spray 

drying é amplamente aplicado em muitas indústrias para converter líquidos em 

partículas sólidas. Entre estes setores destacam-se o farmacêutico, o alimentício, 

o de higiene e o de polímeros. No entanto, alguns setores industriais ainda 

requerem inovação contínua para obter partículas mais complexas, que são 

difíceis de projetar usando apenas abordagens empíricas. Neste contexto, um 

modelo matemático de estado estacionário para um secador por spray drying com 

uma abordagem mais fenomenológica permite alcançar resultados mais precisos 

quando se deseja obter partículas a partir de uma suspensão. Esse modelo inclui 

balanços de massa, energia e momentum para as fases particulada e gasosa. 

Não obstante, não existe um modelo único e completo considerando o grande 

número de parâmetros que estão envolvidos na secagem, tais como a 

evaporação na superfície e interior das gotículas, colisões, rupturas, 

aglomerações, transferências de calor e massa entre as gotas e o meio de 

secagem. Desse modo, a modelagem matemática torna-se mais complexa 

(GHARSALLAOUI et al., 2007). Nestes casos, é possível esclarecer os aspectos 

do sistema que, por ventura, sejam difíceis de inferir diretamente. A modelagem e 

simulação de tais processos de secagem surge como ferramenta no auxílio à 

otimização, permitindo prever o efeito de cada parâmetro e, como consequência, 

estimar a influência destes na operação do sistema. 

Quando se deseja avaliar o sistema do ponto de vista fenomenológico, 

usualmente faz-se necessário o uso de ferramentas matemáticas robustas 

baseadas no cálculo numérico, como é o caso da fluidodinâmica computacional 

(CFD – computational fluid dynamics), o que introduz um elevado grau de 

complexidade ao estudo (GIANFRANCESCO et al., 2010). Entretanto, para a 

maioria das aplicações típicas, a modelagem fundamentada em balanços de 

massa e energia fornece resultados bastante satisfatórios (OAKLEY, 2004). Neste 

caso a escolha do software SuperPro Designer® (SPD), desenvolvido pela 

Intelligen, Inc., é uma alternativa robusta para o projeto em questão. O SPD é um 

software integrado para a modelagem e otimização de processos bioquímicos, 

farmacêuticos, alimentícios e ambientais, conduzidos em modo batelada ou 

contínuo (FLORA, McANALLY, PETRIDES, 1998; MABROUKI et al., 2015). 
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Adicionalmente, o SPD também pode realizar avaliação econômica para um 

determinado projeto. Nesse software, selecionado para os cálculos de 

modelagem de um spray dryer, os balanços materiais foram feitos com base na 

porcentagem de evaporação do(s) componente(s) do solvente.  

 

 

Figura 4.1: Diagrama simplificado de um spray dryer operando em co-corrente 

com representação das variáveis para desenvolvimento dos balanços de massa e 

energia. As correntes 1 e 2 correspondem às alimentações de ar de secagem e 

de emulsão e as correntes 3 e 4 correspondem às saídas de ar e de sólidos, 

respectivamente. m é a vazão mássica da respectiva corrente, x é a fração molar 

de determinado componente em uma corrente líquida ou sólida e y é a fração 

molar de determinado componente em uma corrente gasosa. 

Com base no diagrama apresentado na Figura 4.1, os seguintes balanços 

de massa e energia podem ser aplicados para o sistema (OAKLEY, 2004) 
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 Balanços de massa por componente 

- Água (a):  

                (4.1) 

- Sólidos (b):  

        (4.2) 

- Ar (c):  

        (4.3) 

 Balanço de massa global 

            
(4.4) 

onde:            

            

            

            

 

 A primeira etapa deste trabalho envolve a comparação entre balanços de 

energia feitos a partir de resultados experimentais previamente obtidos por 

(CASTRO, 2018) com aqueles feitos a partir de resultados simulados. Para 

efetuar o balanço de energia com dados experimentais, algumas hipóteses foram 

adotadas. A primeira é que o ar se comporta como gás ideal e, portanto,   

           . A segunda é que a capacidade calorífica do ar úmido (  ) pode ser 

expressa pela soma ponderada da capacidade calorífica por mol de ar seco (  ) 

com a capacidade calorífica do vapor contido na mistura (  ), representado pela 

Equação 4.5 (LUIKOV, 1980). 

 

           (4.5) 

 

onde   é o número de mols de vapor d’água por mol de ar seco. 

Do mesmo modo, é definida a entalpia do ar úmido (   ) como a soma 

ponderada da entalpia do ar seco (   ) com a entalpia do vapor presente na 

mistura (   ), representada pela Equação 4.6. 
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              (4.6) 

 

A medida de entalpia em processos sem mudança de fase é definida pela 

Equação (4.7) e com mudança de fase, pela Equação (4.8). 

 

         (4.7) 

 

     (4.8) 

 

Combinando as Equações (4.6), (4.7) e (4.8), obtém-se: 

 

                               (4.9) 

 

E combinando as Equações (4.5) e (4.9), obtém-se a equação final para a 

entalpia do ar úmido: 

 

                  (4.10) 

 

Finalmente, o balanço de energia global pode ser representado pela Equação 

(4.11) (OAKLEY, 2004): 

 

                                (4.11) 

 

onde     é a potência dissipada pela câmara de secagem. 

 O balanço de energia calculado a partir de dados simulados é feito 

empregando diretamente a Equação 4.11. Para isso, utilizam-se os valores de 

entalpia específica fornecidos pelo próprio simulador, calculados com base na 

composição de cada corrente e no estado físico delas. 

 Para determinar o estado de equilíbrio líquido-vapor das correntes, utilizou-

se a Lei de Raoult como critério de divisão entre fases, assumindo que a emulsão 

se comporta como uma solução ideal e o ar se comporta como um gás ideal. A 

Lei de Raoult pode ser expressa pela Equação 4.12 (SMITH, VAN NESS, 

ABBOTT, 2005). 
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 (4.12) 

 

onde:   = pressão de vapor total da solução; 

    = fração molar do componente i na solução; 

   
  = pressão de vapor do componente i puro; 

   = número total de componentes na solução. 
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5. METODOLOGIA 

Para avaliar a perda de calor na câmara de secagem, diferentes condições 

operacionais de um processo de microencapsulação de lipídios por spray drying 

foram simuladas e comparadas com dados experimentais previamente obtidos 

por CASTRO (2018). 

Os experimentos foram conduzidos em um mini spray dryer Büchi modelo B-

90, com diâmetro externo da câmara de secagem igual a 0,215 m e altura de 

0,342 m. O material de partida para a microencapsulação foi uma emulsão 

composta por óleo de soja como fonte de lipídios, capsul e maltodextrina como 

material de parede, e água. O percentual em massa de cada substância foi de 

7,50%, 22,50%, 7,50% e 62,50% respectivamente. A alimentação de emulsão foi 

mantida constante, a uma vazão de 485 mL/h. 

Nesse estudo, dois parâmetros operacionais foram selecionados para avaliar o 

desempenho do mini spray dryer. O primeiro foi a temperatura de entrada do ar 

quente (110ºC, 120ºC, 130ºC e 140ºC) e o segundo foi a velocidade do ar (3,00 

m/s, 3,25 m/s, 3,50 m/s, 3,70 m/s e 3,90 m/s, que correspondem às vazões de 

21,21 m3/h, 22,97 m3/h, 24,74 m3/h, 26,15 m3/h e 27,57 m3/h, respectivamente, 

pois o diâmetro da tubulação tem 0,05 m de diâmetro). Estas faixas operacionais 

foram selecionadas com base em experimentos preliminares conduzidos no spray 

com objetivo de aumentar a estabilidade e uniformidade das microcápsulas. Os 

parâmetros umidade e temperatura do ar ambiente foram medidos no início de 

cada experimento. 

A temperatura e vazão do ar de entrada, vazão de alimentação foram 

controladas usando-se os instrumentos de controle acoplados ao spray dryer. A 

temperatura de saída do ar foi registrada pelo spray dryer enquanto a temperatura 

e umidade ambiente foram monitoradas usando-se um termômetro e um 

psicrômetro digital respectivamente. 

O sistema e todas as variações operacionais foram simulados no software 

SuperPro Designer® v9.00. 
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5.1.  Modelagem das correntes materiais 

A corrente de emulsão foi modelada como uma mistura dos componentes 

puros “água”, “carboidratos” e “óleo de soja”, já contidas na base de dados do 

programa, nas porcentagens mássicas de 62,5%, 30% e 7,5%, respectivamente. 

As propriedades termodinâmicas dos componentes foram mantidas iguais às já 

designadas pelo banco de dados do software. O estado físico da mistura foi 

determinado com base em cálculos de equilíbrio líquido-vapor fundamentados na 

Lei de Raoult. A massa específica da mistura final foi corrigida para o valor obtido 

experimentalmente. 

A corrente de ar de secagem foi modelada como uma mistura do componente 

puro “água” com a mistura “ar”. Isso foi feito porque a mistura preexistente 

referente ao ar é composta apenas por nitrogênio e oxigênio nas respectivas 

proporções molares de 79% e 21%. Entretanto, para estudos de secagem, é 

preciso considerar a umidade do ar. A Tabela 5.1 mostra os dados medidos 

durante os experimentos para umidade relativa do ar (Uamb) e suas respectivas 

frações molares de água (y1) em diferentes temperaturas do ar de entrada. 

 

Tabela 5.1: Dados experimentais referentes à corrente de ar de entrada. 

Tent (°C) Uamb (%) y1 

110 47 0,0152 

120 44 0,0134 

130 45 0,0139 

140 45 0,0139 

 

As condições mostradas na tabela 5.1 foram reproduzidas no simulador e a 

proporção molar de 21:79 entre oxigênio e nitrogênio foi mantida para todos os 

cenários. Para o cálculo das propriedades termodinâmicas e estado físico da 

corrente de ar, também se optou pelo modelo de cálculo de equilíbrio líquido-

vapor baseado na Lei de Raoult. 
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5.2. Modelagem do sistema de secagem para avaliação da perda de calor 

na câmara 

Para reproduzir o sistema de secagem por spray, utilizou-se um trocador de 

calor do tipo casco e tubo e um spray dryer, conforme ilustrado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Fluxograma simplificado do modelo de secador por spray utilizado nas 

simulações. 

O spray dryer foi modelado em Rating Mode, com as mesmas dimensões 

do equipamento onde os experimentos foram realizados, ou seja, com diâmetro 

externo da câmara de secagem igual a 0,215 m e altura de 0,342 m. No estudo 

experimental, as variáveis independentes avaliadas foram a temperatura e a 

vazão de alimentação do ar de entrada. Nesse caso, a temperatura das correntes 

de saída e a umidade do produto seco são variáveis dependentes. Entretanto, 

para o simulador, as variáveis independentes são a temperatura do ar de entrada, 

a umidade e a temperatura final dos sólidos e a razão entre a massa de gás de 

secagem requerida por massa do componente evaporado. Assim, a vazão do ar 

de entrada é uma função dessa última variável independente. Estes parâmetros 

foram ajustados para cada ensaio, de forma a reproduzir as condições mostradas 

na Tabela 5.2. 

A vazão volumétrica de alimentação da emulsão foi mantida constante e 

igual a 485 mL/h. A temperatura dessa corrente foi fixada em uma temperatura 

igual à temperatura ambiente medida nas condições de cada experimento, 

conforme também mostra a Tabela 5.2. 
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O aquecedor foi modelado em Design Mode, com vapor como agente de 

aquecimento, fixando-se a temperatura desejada de saída do ar que entra no 

secador. Para calcular as dimensões do equipamento, o software se baseia na 

carga térmica do sistema, resultante do seguinte balanço de energia: 

 

                  (5.1) 

 

onde:   = carga térmica para aquecimento; 

   = coeficiente global de transferência de calor; 

   = área de troca térmica; 

        = diferença de temperatura média logarítmica; 

    = vazão mássica do fluido que se deseja aquecer; 

    = calor específico do fluido; 

    = diferença entre a temperatura final e inicial do fluido que se deseja 

aquecer. 

 

 Como se trata de um trocador de calor vapor-gás, o coeficiente global de 

transferência de calor utilizado foi de          , conforme estimado por KERN 

(1987). Optou-se pelo modo de operação contínuo para os dois equipamentos. 

 

5.3. Modelagem do sistema de secagem para integração energética 

Tal como já referido no Capítulo 3, e ao contrário do que acontece com os 

lipídios em suspensão, a etapa de secagem dos lipídios é bastante complexa e 

pode influenciar diretamente na qualidade do produto final (HERMIDA, 

GALLARDO, 2015 in: SAGIS, 2015; WANG et al., 2017). Ou seja, qualquer 

análise às condições de operação deverá ter sempre em conta que eventuais 

modificações podem causar impactos negativos nos parâmetros de qualidade do 

produto. A seguir, são apresentadas duas configurações do processo de secagem 

de lipídeos por spray drying visando analisar o consumo específico de energia 

(sob a forma de gás) com a integração de correntes do processo de secagem. 
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5.3.1. Reciclo da corrente de ar de saída 

Para avaliar a utilização de uma corrente de reciclo do ar de saída do spray 

dryer, utilizou-se um condensador, um divisor de correntes e um misturador, além 

dos componentes já utilizados na etapa anterior. A Figura 5.2 ilustra o diagrama 

deste sistema. 

O condensador foi modelado em Design Mode, com as dimensões 

calculadas a partir do balanço de energia que tem a mesma forma da Equação 

5.1. Os parâmetros foram ajustados para que o gás de saída, correspondente à 

corrente “Ar desumidificado” da Figura 5.2, tivesse a mesma fração molar de água 

da corrente fresca de ar e mesma temperatura da sua corrente de alimentação, 

designada por “Ar de saída”. Utilizou-se água a 25°C como fluido de refrigeração 

e coeficiente global de transferência de calor igual a            (KERN, 1987).  

 O divisor de vazão foi modelado com a opção Pull-out da corrente de topo, 

para que o software tivesse graus de liberdade suficientes para calcular os 

balanços de massa e energia com o reciclo. Utilizou-se ainda um misturador de 

duas correntes materiais simples. 

 Em relação ao spray dryer e ao aquecedor, foram mantidos os mesmos 

parâmetros utilizados na etapa descrita na seção 5.2. 
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Tabela 5.2: Parâmetros das correntes de entrada e saída do spray dryer. 

Ensaio Tent (°C) y1 Vent (m
3/h) Tsai (°C) Tamb (°C) Uprod (%) y3 

1 110 0,0152 21,21 54 25 5,37 0,0359 

2 110 0,0152 22,97 51 25 5,06 0,0344 

3 110 0,0152 24,74 54 25 4,39 0,0330 

4 110 0,0152 26,15 55 25 4,15 0,0321 

5 110 0,0152 27,57 56 25 5,18 0,0311 

6 120 0,0134 21,21 60 24 5,97 0,0341 

7 120 0,0134 22,97 58 24 6,30 0,0325 

8 120 0,0134 24,74 60 24 6,42 0,0312 

9 120 0,0134 26,15 63 24 6,55 0,0302 

10 120 0,0134 27,57 61 24 6,47 0,0294 

11 130 0,0139 21,21 58 24,2 4,60 0,0346 

12 130 0,0139 22,97 60 24,2 4,66 0,0330 

13 130 0,0139 24,74 63 24,2 5,01 0,0315 

14 130 0,0139 26,15 65 24,2 5,27 0,0306 

15 130 0,0139 27,57 70 24,2 4,67 0,0298 

16 140 0,0139 21,21 63 24,3 4,72 0,0347 

17 140 0,0139 22,97 65 24,3 4,11 0,0331 

18 140 0,0139 24,74 69 24,3 3,78 0,0318 

19 140 0,0139 26,15 72 24,3 4,64 0,0308 

20 140 0,0139 27,57 74 24,3 2,90 0,0300 

 



32 
 

 

 

Figura 5.2: Fluxograma simplificado do sistema de secagem com corrente de reciclo de ar. 
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5.3.2. Preaquecimento da corrente de ar fresca 

Uma segunda configuração proposta para realizar a integração energética 

neste sistema de secagem foi utilizar a corrente de ar que sai do spray dryer para 

preaquecer a corrente de ar que o alimenta, através de um trocador de calor. A 

Figura 5.3 mostra o fluxograma implementado para este estudo. 

 

 

Figura 5.3: Fluxograma simplificado do sistema de secagem com trocador para 

preaquecimento do ar de entrada. 

Além do spray dryer e do aquecedor de ar, o sistema conta com um divisor 

de vazão, também modelado como descrito na seção anterior, e com um trocador 

de calor, responsável por promover o contato entre as correntes de ar que entra 

no aquecedor e sai do secador. 

Esse trocador de calor foi inicialmente modelado em Design Mode, com 

configuração em contracorrente e coeficiente global de transferência de calor 

igual a           (KERN, 1987), somente para o cenário em que a corrente de 

ar sai do spray dryer com a maior temperatura (74°C). A temperatura de saída do 

fluido quente foi fixada em 31°C, que é a menor temperatura sem que surja zona 

de reaquecimento. Por meio desse procedimento, foi possível obter a área de 

troca térmica máxima. Em seguida, o trocador passou a ser usado em Rating 
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Mode em todas as simulações, com a área de troca térmica obtida na etapa 

anterior e mantendo o mesmo coeficiente global de transferência de calor. 

Os parâmetros do aquecedor de ar e do spray dryer também foram 

mantidos em relação à etapa descrita na seção 5.2. Em todos os casos, os 

equipamentos de troca térmica foram modelados com 90% de eficiência. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1.  Perda de calor na câmara de secagem 

Para adequar a vazão volumétrica do ar de entrada no spray dryer às 

condições operacionais experimentais de cada ensaio, foram usadas as razões 

de massa de gás de secagem por massa do componente evaporado (Rar/água) 

mostradas na Tabela 6.1. Essa tabela também mostra as entalpias específicas e 

as vazões mássicas de cada corrente de entrada e saída do secador, utilizadas 

para calcular o calor perdido na câmara de secagem por meio do balanço de 

energia mostrado na Equação 4.11. A temperatura de referência utilizada foi igual 

a 25°C. 

A partir dos dados experimentais, observa-se que a temperatura de saída do 

ar, em geral, aumenta com a vazão. Isso ocorre devido ao menor tempo de 

residência do meio na câmara de secagem. 

Os gráficos mostrados nas Figuras 6.1 e 6.2 exibem os valores de calor 

perdido na câmara por unidade de tempo para cada cenário, experimental e 

simulado. Pode-se observar que os perfis das curvas são muito semelhantes, o 

que pode ser confirmado através do desvio médio entre os valores experimentais 

e simulados, igual a (9,1 ± 3,5)%. O desvio padrão indica que houve uma 

significativa dispersão entre os desvios, mas, para o caso do maior desvio, por 

exemplo, os valores experimental e simulado ainda sim podem ser considerados 

próximos. Observa-se ainda que, em geral, os valores obtidos para o calor 

perdido na câmara através dos dados experimentais são maiores do que aqueles 

obtidos por simulação. 

Para conduzir o balanço de energia por meio dos resultados experimentais, 

admitiu-se que as propriedades térmicas da emulsão são iguais às da água e que 

as propriedades térmicas do ar variam apenas em função de sua umidade. 

Entretanto, para inferir as propriedades termodinâmicas de uma mistura, o 

simulador leva em conta seus componentes e suas respectivas propriedades, seu 

estado físico e temperatura. Assim, a diferença entre os resultados obtidos pelos 

dois procedimentos advém da variação das propriedades termodinâmicas das 

correntes em função de suas composições e temperaturas. 
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Tabela 6.1: Calor perdido na câmara de secagem por unidade de tempo e seus parâmetros de cálculo. 

Ensaio Rar/água T1 (°C) m1 (kg/h) ΔH1 (cal/s) T2 (°C) m2 (kg/h) ΔH2 (cal/s) T3 (°C) m3 (kg/h) ΔH3 (cal/s) T4 (°C) m4 (kg/h) ΔH4 (cal/s) Qp (cal/s) 

1 75,52 110 24,869 26719,998 25,0 0,545 0 54 25,198 21108,557 54 0,216 3207,653 36,643 

2 81,61 110 26,932 26719,998 25,0 0,545 0 51 27,262 19770,471 51 0,215 2800,226 50,011 

3 87,50 110 29,007 26719,998 25,0 0,545 0 54 29,339 20011,291 54 0,214 2941,081 52,035 

4 92,34 110 30,661 26719,998 25,0 0,545 0 55 30,994 19894,458 55 0,213 2974,964 56,116 

5 98,04 110 32,327 26719,998 25,0 0,545 0 56 32,657 19758,363 56 0,216 3373,624 60,500 

6 76,12 120 24,968 28450,383 24,0 0,546 -646,472 60 25,296 21824,386 60 0,218 4068,280 43,622 

7 82,63 120 27,040 28450,383 24,0 0,546 -646,472 58 27,367 20702,948 58 0,218 3937,952 55,975 

8 89,08 120 29,125 28450,383 24,0 0,546 -646,472 60 29,452 20663,604 60 0,219 4216,010 60,766 

9 94,24 120 30,784 28450,383 24,0 0,546 -646,472 63 31,110 21028,693 63 0,219 4623,719 61,180 

10 99,30 120 32,455 28450,383 24,0 0,546 -646,472 61 32,782 20206,096 61 0,219 4353,351 72,126 

11 75,68 130 24,950 31111,210 24,2 0,543 -517,178 58 25,280 21572,065 58 0,214 3411,749 63,853 

12 81,99 130 27,019 31111,210 24,2 0,543 -517,178 60 27,349 21449,258 60 0,214 3638,219 70,255 

13 88,51 130 29,098 31111,210 24,2 0,543 -517,178 63 29,427 21643,240 63 0,214 4074,817 74,229 

14 93,73 130 30,759 31111,210 24,2 0,543 -517,178 65 31,087 21753,063 65 0,215 4386,830 77,636 

15 98,41 130 32,428 31111,210 24,2 0,543 -517,178 70 32,758 22676,083 70 0,214 4681,931 73,547 

16 75,71 140 24,940 33573,293 24,3 0,543 -452,531 63 25,269 22803,940 63 0,214 3971,452 72,219 

17 81,66 140 27,011 33573,293 24,3 0,543 -452,531 65 27,341 22713,448 65 0,212 3951,611 79,099 

18 87,75 140 29,089 33573,293 24,3 0,543 -452,531 69 29,420 23183,309 69 0,212 4210,578 81,506 

19 93,29 140 30,747 33573,293 24,3 0,543 -452,531 72 31,077 23510,401 72 0,214 4876,792 83,432 

20 97,23 140 32,418 33573,293 24,3 0,543 -452,531 74 32,751 23738,086 74 0,210 4284,600 86,052 
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Figura 6.1: Resultados para o calor dissipado pela câmara de secagem por 

unidade de tempo, obtidos experimentalmente (marcadores) e por simulação 

(linhas tracejadas). A correlação entre as cores indica que experimento e 

simulação foram conduzidos sob as mesmas condições operacionais. 
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Figura 6.2: Calor perdido pela câmara de secagem, calculado através de dados experimentais e simulados, para as temperaturas 

de (a) 110 °C, (b) 120 °C, (c) 130 °C e (d) 140 °C.

(a) (b) 

(c) (d) 
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 É possível observar ainda, nas Figuras 6.1 e 6.2, que para uma mesma 

vazão de ar, a perda de calor na câmara de secagem aumenta com o aumento da 

temperatura. Para interpretar esse fato, é preciso analisá-lo em conjunto com os 

valores de temperatura das correntes de saída do secador e de umidade do 

produto final, contidos na Tabela 5.2. Pode-se afirmar que o aumento de 

temperatura é suficiente para aumentar a taxa de evaporação de água, dado que, 

em média, a umidade do produto final diminui com o aumento da temperatura. 

Mas, além disso, o aumento da temperatura também provoca o aquecimento do 

sistema de secagem como um todo, o que pode ser confirmado pelo aumento da 

temperatura de equilíbrio das correntes de saída. Como consequência, esse 

aquecimento do sistema se traduz como uma maior perda de calor quando se 

trabalha em temperaturas mais elevadas. E essa é a principal desvantagem dos 

processos conduzidos em spray dryer, já que quando se deseja obter um produto 

final com um menor teor de umidade, é preciso utilizar temperaturas mais 

elevadas, com o ônus de haver mais perda energética. Por isso é tão relevante 

realizar estudos de integração energética para sistemas como este. 

 Por outro lado, observa-se que o calor perdido na câmara aumenta com o 

aumento da vazão volumétrica de ar. Isso pode ser justificado através das 

Equações 3.5 e 3.6, que relacionam o número de Nusselt com os números de 

Reynolds e Prandtl. O aumento da vazão do ar provoca um aumento do número 

de Reynolds e, consequentemente, um maior coeficiente de transferência de calor 

por convecção, contido no número de Nusselt. Isso significa que ocorre uma 

maior perda de calor por convecção pela partícula que está sendo seca e, por 

consequência, maior será o calor perdido na câmara onde ocorre a secagem. 
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6.2.  Integração energética 

6.2.1. Reciclo da corrente de ar de saída 

Para a modelagem do condensador, os critérios de umidade e temperatura da 

corrente de ar resultante foram utilizados, e são mostrados na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2: Parâmetros de temperatura e umidade utilizados para modelagem do 

condensador. 

 

Corrente de ar que entra no 

condensador 

Corrente de ar que sai do 

condensador 

Ensaio 
Temperatura 

(°C) 

Fração molar 

(y3) 

Temperatura 

(°C) 

Fração molar 

(y1) 

1 54 0,0355 54 0,0152 

2 51 0,0340 51 0,0152 

3 54 0,0328 54 0,0152 

4 55 0,0319 55 0,0152 

5 56 0,0309 56 0,0152 

6 60 0,0336 60 0,0134 

7 58 0,0321 58 0,0134 

8 60 0,0307 60 0,0134 

9 63 0,0298 63 0,0134 

10 61 0,0290 61 0,0134 

11 58 0,0342 58 0,0139 

12 60 0,0327 60 0,0139 

13 63 0,0313 63 0,0139 

14 65 0,0304 65 0,0139 

15 70 0,0296 70 0,0139 

16 63 0,0342 63 0,0139 

17 65 0,0328 65 0,0139 

18 69 0,0315 69 0,0139 

19 72 0,0305 72 0,0139 

20 74 0,0298 74 0,0139 
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A Tabela 6.3 traz os parâmetros relativos ao condensador obtidos de cada 

simulação, bem como a temperatura final da mistura das correntes de ar fresca e 

reciclada. 

 

Tabela 6.3: Resultados obtidos para o condensador em cada simulação. 

Ensaio 
Carga térmica 

(kcal/h) 

Vazão mássica 

de água (kg/h) 

Área de troca 

térmica (m2) 

Temperatura das correntes 

após mistura (°C) 

1 442,44 88,5 0,465 39,51 

2 469,22 93,9 0,428 38,00 

3 494,09 98,9 0,530 39,51 

4 514,27 102,9 0,584 40,01 

5 533,47 106,8 0,641 40,51 

     6 419,92 84,0 0,540 42,01 

7 443,83 88,8 0,622 41,01 

8 466,66 93,4 0,626 42,01 

9 484,20 96,9 0,603 43,51 

10 504,35 100,9 0,673 42,51 

     11 404,92 81,0 0,543 42,61 

12 450,16 90,1 0,587 42,11 

13 472,70 94,6 0,575 43,61 

14 490,93 98,2 0,573 44,61 

15 508,62 101,8 0,529 47,12 

16 424,93 85,0 0,496 43,66 

17 448,51 89,8 0,506 44,66 

18 471,13 94,3 0,489 46,66 

19 488,21 97,7 0,479 48,17 

20 508,18 101,7 0,482 49,17 

 

Na Tabela 6.4 ilustram-se os resultados comparativos para o aquecedor do 

ar que entra no spray dryer nas duas situações – quando se faz uso da corrente 

de reciclo do ar e quando não se faz. 
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Tabela 6.4: Resultados para o dimensionamento do aquecedor de ar de secagem com e sem reciclo. 

 

Carga Térmica (kcal/h) Vazão mássica de vapor (kg/h) Área de troca térmica (m2) 

Ensaio Sem reciclo Com reciclo Diferença (%) Sem reciclo Com reciclo Diferença (%) Sem reciclo Com reciclo Diferença (%) 

1 574,72 481,14 16,3 1,14 0,96 15,8 0,174 0,156 10,3 

2 622,40 532,40 14,5 1,24 1,06 14,5 0,188 0,172 8,5 

3 670,37 561,47 16,2 1,33 1,11 16,5 0,203 0,183 9,9 

4 708,59 589,31 16,8 1,41 1,17 17,0 0,214 0,192 10,3 

5 747,08 616,93 17,4 1,48 1,22 17,6 0,226 0,202 10,6 

6 651,33 533,67 18,1 1,29 1,06 17,8 0,219 0,197 10,0 

7 705,38 585,59 17,0 1,40 1,16 17,1 0,237 0,215 9,3 

8 759,79 622,83 18,0 1,51 1,24 17,9 0,255 0,229 10,2 

9 803,05 645,58 19,6 1,59 1,28 19,5 0,270 0,240 11,1 

10 846,66 689,74 18,5 1,68 1,37 18,5 0,284 0,255 10,2 

11 717,86 598,30 16,7 1,43 1,19 16,8 0,277 0,256 7,6 

12 777,40 561,83 27,7 1,54 1,29 16,2 0,300 0,278 7,3 

13 837,21 690,04 17,6 1,66 1,37 17,5 0,324 0,296 8,6 

14 885,00 721,00 18,5 1,76 1,43 18,8 0,342 0,312 8,8 

15 933,02 737,70 20,9 1,85 1,46 21,1 0,361 0,324 10,2 

16 785,11 659,76 16,0 1,56 1,31 16,0 0,373 0,351 5,9 

17 850,31 707,22 16,8 1,69 1,40 17,2 0,404 0,378 6,4 

18 915,73 745,66 18,6 1,82 1,48 18,7 0,435 0,404 7,1 

19 967,94 775,49 19,9 1,92 1,54 19,8 0,460 0,424 7,8 

20 1020,54 808,70 20,8 2,03 1,61 20,7 0,485 0,445 8,2 
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Observa-se que para a carga térmica e para a vazão mássica de vapor 

requerida pelo aquecedor, há uma redução máxima de aproximadamente 21% 

quando se utiliza a corrente de reciclo de ar. Já em relação à área de troca 

térmica, há um ganho máximo de 11%. Observa-se ainda que, para uma mesma 

temperatura do ar que entra no secador (110, 120, 130 ou 140°C), as diferenças 

em utilizar a corrente de reciclo tornam-se mais significativas à medida que a 

vazão de ar aumenta. Isso se deve ao fato de que a temperatura da corrente de 

ar que deixa o spray dryer e, portanto, do reciclo, aumenta com o aumento da 

vazão. Com isso, a temperatura final da corrente resultante da mistura entre o ar 

fresco e o ar reciclado será maior, sendo necessária uma menor carga térmica 

para aquecer o gás até a temperatura desejada. 

Por outro lado, os parâmetros obtidos para o condensador em cada 

simulação também devem ser considerados. A utilização desse equipamento 

implica em aumentar o custo operacional do processo, uma vez que ele requer a 

utilização de uma corrente de água em vazões mássicas muito elevadas. 

Dessa forma, os custos operacionais em desumidificar a corrente de ar que 

sai do secador representam uma barreira à reutilização dessa corrente para seu 

aproveitamento energético, frente aos ganhos relativos ao aquecedor pré-

secagem. 

6.2.2. Preaquecimento da corrente de ar fresca 

A modelagem do trocador de calor utilizado para realizar o aproveitamento 

energético da corrente de ar que deixa o secador foi feita em duas etapas. Na 

primeira, em Design Mode, obteve-se um trocador com área de troca térmica igual 

a        . Essa área foi fixada para todos os cenários de simulação da etapa 

seguinte, cujos resultados são mostrados na Tabela 6.5. É importante ressaltar 

que os parâmetros do spray dryer não foram alterados e, portanto, nele são 

alimentadas as mesmas vazões mássicas de ar e de emulsão que nas 

simulações do item 6.1, bem como das simulações do item 6.2.1. 

Na Tabela 6.6 apresentam-se os resultados comparativos para o 

aquecedor do ar que entra no spray dryer nas duas situações – quando se utiliza 

o trocador de calor para preaquecer o ar de entrada e quando não se utiliza. 
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Tabela 6.5: Temperaturas das correntes de entrada e saída do preaquecedor e 
sua carga térmica. 

 

Corrente quente Corrente fria Carga térmica do 

preaquecedor 

(kcal/h) 
Ensaio 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura 

de saída (°C) 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura 

de saída (°C) 

1 54,00 30,27 25,00 49,00 145,72 

2 51,00 30,22 25,00 46,00 138,08 

3 54,00 31,28 25,00 49,00 169,98 

4 55,00 30,23 25,00 50,00 187,16 

5 56,00 30,22 25,00 51,00 205,22 

      6 60,00 30,33 24,00 55,00 182,74 

7 58,00 29,30 24,00 53,00 191,29 

8 60,00 29,29 24,00 55,00 220,27 

9 63,00 29,31 24,00 58,00 255,36 

10 61,00 29,27 24,00 56,00 253,37 

11 58,00 30,31 24,20 53,00 170,47 

12 60,00 29,52 24,20 55,00 203,07 

13 63,00 29,52 24,20 58,00 240,02 

14 65,00 29,52 24,20 60,00 268,75 

15 70,00 30,17 24,20 64,38 318,06 

16 63,00 29,67 24,30 58,00 205,11 

17 65,00 29,67 24,30 60,00 235,34 

18 69,00 29,68 24,30 64,00 281,88 

19 72,00 30,25 24,30 66,44 316,27 

20 74,00 30,76 24,30 67,93 345,29 

  



45 
 

Tabela 6.6: Resultados para o dimensionamento do aquecedor de ar de secagem com e sem preaquecimento. 

 

Carga Térmica (kcal/h) Vazão mássica de vapor (kg/h) Área de troca térmica (m2) 

Ensaio 
Sem 

preaquecimento 

Com 

preaquecimento 

Diferença 

(%) 

Sem 

preaquecimento 

Com 

preaquecimento 

Diferença 

(%) 

Sem 

preaquecimento 

Com 

preaquecimento 

Diferença 

(%) 

1 574,72 412,80 28,2 1,14 0,82 28,1 0,174 0,141 19,0 

2 622,40 468,98 24,6 1,24 0,93 25,0 0,188 0,158 16,0 

3 670,37 481,51 28,2 1,33 0,96 27,8 0,203 0,165 18,7 

4 708,59 500,64 29,3 1,41 0,99 29,8 0,214 0,172 19,6 

5 747,08 519,05 30,5 1,48 1,03 30,4 0,226 0,179 20,8 

6 651,33 441,53 32,2 1,29 0,88 31,8 0,219 0,175 20,1 

7 705,38 492,84 30,1 1,40 0,98 30,0 0,237 0,193 18,6 

8 759,79 515,05 32,2 1,51 1,02 32,5 0,255 0,204 20,0 

9 803,05 519,32 35,3 1,59 1,03 35,2 0,270 0,210 22,2 

10 846,66 565,13 33,3 1,68 1,12 33,3 0,284 0,225 20,8 

11 717,86 523,04 27,1 1,43 1,04 27,3 0,277 0,237 14,4 

12 777,40 551,76 29,0 1,54 1,10 28,6 0,300 0,254 15,3 

13 837,21 570,52 31,9 1,66 1,13 31,9 0,324 0,267 17,6 

14 885,00 586,38 33,7 1,76 1,16 34,1 0,342 0,279 18,4 

15 933,02 579,62 37,9 1,85 1,15 37,8 0,361 0,284 21,3 

          16 785,11 557,21 29,0 1,56 1,11 28,8 0,373 0,325 12,9 

17 850,31 588,82 30,8 1,69 1,17 30,8 0,404 0,348 13,9 

18 915,73 602,53 34,2 1,82 1,20 34,1 0,435 0,367 15,6 

19 967,94 616,53 36,3 1,92 1,22 36,5 0,460 0,383 16,7 

20 1020,54 636,88 37,6 2,03 1,26 37,9 0,485 0,400 17,5 
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Na Tabela 6.6, observa-se que a redução máxima de carga térmica e de 

vazão de vapor foi igual a aproximadamente 38% e que para a área de troca 

térmica, o ganho foi de cerca de 22%. 

Além disso, nesse caso é possível observar o mesmo efeito ocorrido para a 

corrente de reciclo. Para uma mesma temperatura do ar que entra no secador 

(110, 120, 130 ou 140°C), as diferenças em utilizar o trocador para 

preaquecimento tornam-se mais significativas à medida que a vazão de ar 

aumenta. Isso também se deve ao fato de que a temperatura da corrente de ar 

que deixa o spray dryer e, portanto, aquela que será usada como fluido de 

aquecimento, aumenta com a vazão. Com isso, a temperatura final da corrente de 

ar preaquecida será maior, sendo necessária uma menor carga térmica para 

aquecer posteriormente o gás até a temperatura desejada. 

 Comparando esta forma de integração energética com o reciclo de ar, é 

possível inferir que o uso do preaquecedor oferece maiores vantagens em relação 

ao aquecedor de ar pré-secador. Além disso, há um menor custo operacional 

envolvido, já que ele não requer o uso de uma corrente de utilidade, como é o 

caso do condensador. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Os resultados obtidos por meio das simulações para o calor perdido na 

câmara de secagem durante o processo de microencapsulação de lipídios por 

spray drying demonstram afinidade com o método de cálculo feito com dados 

experimentais. Isso indica que as aproximações consideradas para o balanço de 

energia são válidas quando se deseja avaliar qualitativamente a perda de calor na 

câmara durante determinado experimento. A partir disso, pode-se concluir 

também que a modelagem do sistema representa bem o sistema real, composto 

pelo atomizador, pela câmara de secagem e pelo ciclone, utilizado para conduzir 

os ensaios. Assim, o procedimento de simulação constitui uma alternativa 

bastante adequada para o desenvolvimento de processos que envolvem esse tipo 

de operação unitária e para avaliação de outras combinações de parâmetros 

operacionais. 

 Para aumentar a precisão dos resultados simulados, é recomendável um 

estudo de sensibilidade paramétrica com relação às propriedades físicas e 

termodinâmicas contidas no programa para cada substância utilizada. 

 Em relação aos dois métodos de integração energética avaliados, aquele 

que apresentou melhores resultados foi o de preaquecimento da corrente de ar de 

secagem através de um trocador de calor que utiliza o ar que sai do secador 

como fluido quente. Neste caso, é possível alcançar uma redução significativa do 

consumo energético para o aquecedor do ar de secagem, sem a necessidade de 

uma corrente de utilidade, como é o caso da desumidificação por condensador. 

Não obstante, para o desenvolvimento do projeto a nível industrial, recomenda-se 

prosseguir com a análise do investimento e respectivo fluxo financeiro. Ou seja, 

deve ser realizado um estudo de viabilidade econômica do projeto, como 

ferramenta de apoio à gestão para a decisão sobre a respectiva implementação. 

 Do mesmo modo, o processo de desumidificação do ar para utilização 

dessa corrente como reciclo deve ser melhor avaliado por meio do estudo de 

outros procedimentos, como, por exemplo, sistemas de absorção. Nesse caso, os 

custos operacionais podem ser menores, uma vez que é possível regenerar o 

material absorvente. 

Para refinar ainda mais a compreensão do sistema em questão, é preciso 

estudá-lo do ponto de vista fenomenológico. Este pode ser conduzido pelo uso de 
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ferramentas matemáticas modernas como a fluidodinâmica computacional a qual 

possibilita entender melhor os eventos de transferência de calor e massa que 

governam o processo e, assim, encontrar os parâmetros que possam garantir a 

qualidade desejada do produto final, com o menor custo operacional possível. 
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Anexo A – Informações complementares para os princípios de secagem 

A.1. Transferência de massa em secadores 

 Em todos os secadores onde um gás passa sobre ou através dos sólidos, 

massa deve ser transferida da superfície e, em alguns casos, dos poros do sólido 

para o gás. A resistência à transferência de massa, e não à transferência de calor, 

pode controlar a taxa de secagem. Do ponto de vista do gás, este tipo de 

secagem é muito parecido com a umidificação adiabática; em relação ao sólido, o 

processo é como a evaporação, quando o sólido se encontra muito úmido, e 

como a dessorção do solvente de um adsorvente, quando o sólido está quase 

seco. 

 A taxa de transferência de massa média,    , é prontamente calculada pela 

relação: 

 

               (A.1) 

 

Se o gás é alimentado a uma umidade   , a umidade de saída,   ,é dada por: 

 

      
          

   
 

 

    
   
   

 (A.2) 

 

 A previsão de taxas de transferência de massa por unidade de área ou 

unidade de volume é menos direta. Esse cálculo requer o conhecimento do 

mecanismo de movimento de líquido e vapor no e através do sólido e do equilíbrio 

de fase bastante complicado entre um sólido úmido e um gás úmido (McCABE; 

SMITH; HARRIOTT, 1993). 

A.2. Taxas de secagem 

Ao longo do tempo, o teor total de umidade no sólido,   , diminui de uma 

maneira típica, de acordo com a curva A na Figura A.1. Depois de um curto 

período durante o qual a alimentação é aquecida até à temperatura de 
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vaporização, a curva se comporta de maneira linear, depois curva-se em direção 

à horizontal e finalmente se estabiliza. A taxa de secagem é mostrada pela curva 

B, a qual é horizontal em sua maioria, indicando que a taxa de secagem é 

constante; mais ao final, curva-se para baixo e, eventualmente, quando o material 

chega ao seu teor de umidade de equilíbrio, atinge o valor zero (McCABE; 

SMITH; HARRIOTT, 1993). 

 

 

Figura A.1: Curvas típicas de teor de umidade total e taxa de secagem versus 
tempo de secagem. Fonte: adaptado de McCABE; SMITH; HARRIOTT, (1993) 

a) Período de taxa de secagem constante 

O período de taxa constante é caracterizado por uma taxa de secagem 

independente do teor de umidade e ele pode estar ausente se o teor inicial de 

umidade do sólido for menor que um certo mínimo. Durante esse período, o sólido 

está tão úmido que um filme contínuo de água existe sobre toda a superfície de 

secagem, e essa água atua como se o sólido não estivesse presente. Se o sólido 

é não poroso, a água removida nesse período é principalmente a água superficial 

da superfície do sólido. Em um material poroso, a maior parte da água removida 

no período em questão vem do interior do sólido. Na ausência de radiação ou de 

transferência de calor por condução pelo contato direto do sólido com superfícies 

quentes, a temperatura do sólido durante o período de taxa constante é a 

temperatura de bulbo úmido do ar. 
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 Durante o período de taxa constante, a taxa de secagem por unidade de 

área,   , pode ser estimada com justa precisão por correlações desenvolvidas 

para evaporação em uma superfície líquida livre. Os cálculos são baseados na 

transferência de massa (Eq. A.3) e na transferência de calor (Eq. A.4), como se 

segue: 

 

    
           

                 
 (A.3) 

ou 

    
         

  
 (A.4) 

 

onde:     = taxa de evaporação; 

   = área de secagem; 

    = coeficiente de transferência de calor; 

    = coeficiente de transferência de massa; 

    = massa molecular do vapor; 

   = temperatura do gás; 

    = temperatura na interface; 

   = fração molar de vapor no gás; 

    = fração molar de vapor na interface; 

    = calor latente de vaporização na temperatura   . 

 

 Na ausência de informação experimental, é possível estimar o coeficiente 

de transferência de calor para o ar escoando paralelamente à superfície de um 

sólido através da seguinte correlação: 

 

   
       

  
    (A.5) 

 

 

onde:    = coeficiente de transferência de calor, W/(m2)(°C); 

   = velocidade mássica, kg/(s)(m2); 
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    = diâmetro equivalente do canal de fluxo de ar, m. 

 

A Equação (A.5) está baseada nas propriedades do ar a 95 °C e pode ser 

aplicada para números de Reynolds entre 2600 e 22000. 

 Quando o escoamento é perpendicular à superfície, com velocidades do ar 

entre 0,9 e 4,5 m/s, deve-se usar a equação 

 

              (A.6) 

 

 Em unidades FPS, com   em Btu/(ft2)(h)(°F),   em lb/(ft2)(h) e    em ft, o 

coeficiente da Eq. (A.5) é 0,01 e o coeficiente da Eq. (A.6) é 0,37. 

 A taxa constante de secagem,   , é simplesmente: 

 

   
   
 

 
        

  
 (A.7) 

 

 Na maior parte dos casos, deve-se assumir que a temperatura    é igual à 

temperatura de bulbo úmido do ar. Quando mecanismos de radiação e condução 

não são negligenciáveis, entretanto, a temperatura da interface é maior do que a 

temperatura de bulbo úmido,    aumenta e, pela Eq. (A.3) a taxa de secagem 

aumenta proporcionalmente (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

b) Teor crítico de umidade e período de taxa de secagem decrescente 

 À medida que o teor de umidade diminui, o período de taxa constante 

termina em um teor definido de umidade, e durante a secagem adicional a taxa 

diminui. O ponto terminal do período constante é chamado ponto crítico. Este 

ponto indica o instante em que a água líquida na superfície é insuficiente para 

manter um filme contínuo cobrindo toda a área de secagem. Em sólidos não 

porosos, o ponto crítico ocorre aproximadamente no momento em que a umidade 

superficial é evaporada. Em sólidos porosos, o ponto crítico é atingido quando a 

taxa de fluxo de umidade para a superfície não é mais igual à taxa de evaporação 

exigida pelo processo evaporativo de bulbo úmido. 
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 Se o teor de umidade inicial do sólido é menor do que o ponto crítico, o 

período de taxa constante não ocorre. 

 O teor crítico de umidade varia de acordo com a espessura do material e 

com a taxa de secagem. Portanto, essa não é uma propriedade do material em si. 

O teor crítico de umidade é mais precisamente determinado experimentalmente, 

embora alguns dados aproximados estejam disponíveis. 

 O período subsequente ao ponto crítico é chamado de período de taxa 

decrescente, que varia em função do material, de sua espessura e de variáveis 

externas. Métodos para estimar as taxas de secagem no período de taxa 

decrescente dependem se o sólido é poroso ou não. Em um material não poroso, 

uma vez que não existe mais umidade superficial, mais secagem pode ocorrer a 

uma taxa governada pela difusão ou umidade interna à superfície. Em um 

material poroso, outro mecanismo surge, e a vaporização pode ocorrer no interior 

do sólido em vez de na superfície (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

A.3. Cálculos de tempo de secagem sob condições constantes 

 No projeto de secadores, uma grandeza importante é o tempo requerido 

para secar o material sob as condições existentes no equipamento, uma vez que, 

conhecendo esse tempo, é possível ajustar o tamanho do equipamento 

necessário para uma dada capacidade. Para secagem sob condições constantes, 

o tempo requerido para o processo pode ser determinado através da curva de 

taxa de secagem. Frequentemente, a única fonte de dados para a elaboração 

dessa curva são experimentos com o material a ser seco, sendo possível obter o 

tempo de secagem diretamente. Curvas de taxa de secagem levantadas para um 

conjunto de condições sempre precisam ser modificadas para outras condições, e 

então trabalhar de forma reversa a partir da curva de taxa de secagem para obter 

o tempo de secagem é útil. Através do balanço de massa para a umidade, obtém-

se: 

   
   

    
  

  

 

  

  
 (A.8) 

Integrando a Eq. (A.8) entre    e   , os teores inicial e final de umidade livre, 

respectivamente, 
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 (A.9) 

 

onde    é o tempo total de secagem. A Equação (A.9) deve ser integrada 

numericamente, através da curva de taxa de secagem, ou analiticamente, se 

existirem equações disponíveis que forneçam   como uma função de  . 

No período de taxa constante,      e o tempo de secagem é, simplesmente: 

   
         

   
 (A.10) 

 Se   for linear em  , como é o caso de muitos sólidos porosos, durante o 

período de taxa decrescente, 

       (A.11) 

onde   e   são constantes, e        . A substituição para    na Eq. (A.9) 

fornece, para o tempo requerido no período de taxa decrescente,  

   
  

  
 

  

 

  

  

 
  

  
  
  
  

 (A.12) 

onde    e    são as ordenadas para os teores de umidade inicial e final, 

respectivamente e a constante   é a inclinação da curva de taxa de secagem. 

 Em algumas situações, uma linha reta passando pela origem representa 

todo o período de taxa decrescente. O ponto        , que corresponde ao ponto 

crítico, está sobre essa curva. Quando essa aproximação pode ser feita, tem-se 

que         e            . Obtém-se assim: 

 

   
  

   
              

  
  
  (A.13) 

 

Nesse caso,    é o teor de umidade no final de todo o processo (McCABE; 

SMITH; HARRIOTT, 1993). 


